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పె న్ సి ల ు  మ ు క క
గాంధీజీ  ఓసారి  బొంబాయిలో ఒక  స్మావేశాన్కి  వెళ్ళారు.

స్భలో  ఏద్  మాటాలిడాలనాని  ముందుగా  నోటుసి  రాస్ుకొన్ 
ఉండాల్-  ఊరికే  నోటికొచిచుంద్  మాటాలిడేందుకు  లేదు:  అద 
గాంధీగారి  న్యమం.

ఇంకా కొద్ద సేపట్లి   స్భ  పారిరంభం అవత్ుంద్.  కానీ గాంధీగారి 
నోటుసి  ఇంకా  త్యారు  కాలేదు. "నోటుసి  త్యారు  చేస్ుకొన్ 
కలుసాతను" అన్  గద్లోకి  వెళ్ళాడాయన.

ఓ  పావ  గంట  గడిచింద్.  త్యారీ  ఎంత్వ్రకు  వ్చిచుందో   చూదాదమన్  గద్లోకి  వెళ్ళాడు  ఆయన 
కారయదరిశి కాకా సాహెబ్  కలేలకర.  అకకడ గాంధీ హడావిడిగా ఏదో వెత్ుకుత్ూ కనబడాడాడు.

"ఏమైంద్? ఏం పోయింద్ ఇపుపిడు?" అడిగాడు కాకా సాహెబ్.

"పెన్సిలు! నా పెన్సిలు కనబడటం లేదు. ఇంత్ పొడవంద్: ఎరుపు-నలుపు  రంగులోలి ఉంటుంద్- 

నువ్వ వెత్ుకు కాస్త. అద్ చాలా అవ్స్రం" వెత్ుకుత్ూనే చెపాపిడు గాంధీ.

కలేలకర   జేబులోంచి త్న  పెన్సిలు తీసి  ఇవ్వబోయాడు-"ఇద్గ,  దంతో రాయండి.  మటింగుకు 
స్మయం అవత్ుననిద్. మ పెన్సిలు కోస్ం మళ్ళా వెత్కొచుచు".

"ఉహుఁ  వ్దుద.  కొంచెం  నువ్వ  వెతికి పెటుట.  నా  పెన్సిలు ఇకకడే   ఉంటుంద్  ఎకకడ.  ఎకకడికీ 
పోదు- ఇందాకే గదా, వేరే ఏదో రాశాను? అద్ లేకుండా పన్ కాదు!"
కలేలకర ఇంకా ఏదో చెపపిబోయి, "ఎటాలిగూ వినడులే" అన్ ఆగపోయాడు. త్నూ వెతికాడు. 

ఐదు  న్ముషాలోలి  దొరికింద్-పుస్తకాల  మధయనే  ఉననిదద్-  చినని  పెన్సిలు  ముకక!  వేలెడంత్ 
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పొడవంద్, అంత. దాన్ని చూడగానే గాంధీ కళ్ుళా మరిసాయి-

"దొరికింద్! అబబ! పోయిందనే అనుకునానిను. చిననిద్ కదా, కనబడకుండా దాకుకంద్ కొంచెం 
సేపు!" అనానిడు దాన్ని పటుటకొన్ మురిసిపోత్ూ.

ఇంత్  చినని  ముకక  కోస్ం  అంత్  కంగారు  పెటాటలా?  నా  పెన్సిలు  ఇసాతననానిగా,  దాంతో  రాసేత  ఏం 
పోయేద్?" గొణిగాడు  కాకా సాహెబ్.

"ఉహుఁ   నీకు  తెలీదు,  దన్  విలువ్.  ఆ  మధయ,  మదారిస్ులో,  నటేశన్  వాళ్లి  చిననికొడుకు  లేడ- 

వాడిన్ అడిగాను- 'నాకేమనాని ఇసాతవా?' అన్.  వాడు చాలా మామూలుగా త్ను రాస్ుకుంటునని 
పెన్సిలు తీసి  నాకిచేచుశాడు. 'పూరితగా ఐపోయేంత్ వ్రకూ జాగరిత్తగా వాడాల్,  స్రేనా?'  అనానిడు. 

నేను  ఒపుపికునానిను.  ఇపుపిడు  అంత్  మంచి  పెన్సిలు  పోయిందంటే   ఎలాగ?!  పిలలిలకు  ఓసారి 
మాట ఇచిచున త్రావత్ న్లుపుకోవాల్-అంత!" అనానిడు గాంధీ సిథిరంగా, ఆ పెన్సిలుతోటే  ఆనాటి 
ఉపనాయస్ం రాస్ుకుంటూ.

మనం వాడే వ్స్ుతవలు చిననివి కావొచుచు, పెదదవి కావొచుచు; ఖరీదెనైవి కావొచుచు, చవ్కవి కావొచుచు- 

కానీ ఏ  వ్స్ుతవ్ దానంత్ట అద్ రాదు. పరితి వ్స్ుతవ వెనకా ఒక మన్షి    శరిమ  ఉననిద్. ఆ మన్షిన్, ఆ 
శరిమన్ త్లుచుకుంటే  పరితి  వ్స్ుతవ్  ఒక కథ చెబుత్ుంద్.  వ్స్ుతవలన్  జాగరిత్తగా  వాడుకోవాల్సింద్ 
అందుకే- వాటి వెనక ఉనని కధలు వినబడేందుకు; వాటి పటలి మనం మరాయద తోట,  గౌరవ్ంతోట 
వ్యవ్హరించేందుకు.    అటాలి  వ్స్ుతవలు  చెప్పి   కథలు  వినగల్గన  వాళ్ళాకు  పరాయవ్రణం  పటలి 
అవ్గాహన, తోటి మనుషుల పటలి  ప్రిమ స్హజంగానే వ్సాతయన్పిస్ుతంద్.  ఏమంటారు?
అందరికీ  అకోటబరు  రెండు  శుభాకాంకలు!

కొత్తపల్లి బృందం.
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నీ తి  చ ం ద్ రిక
జరిగన కథ: హిరణయ గరుభుడనే హంస్రాజుకూ, చిత్రవ్రుణడనే నెమల్ రాజకూ యుదధం న్శచుయమైపోయింద్. 

నెమల్  రాజు   దూత్గా  పంపిన  చిలుక  ఒకటి  హిరణయ  గరుభుడిన్  కలవ్టం  కోస్ం  బయట  వేచి  చూస్ుతననిద్; 

గూఢచారిగా   పంపబడిన  కాకి  ఇంకా  హిరణయగరుభుడి  రాజయంలోకి   పరివేశించలేదు.  హిరణయ  గరుభుడు  
చకరవాకమంతిరి స్లహామేరకు ఒక కోటను కటుటకుందామనుకునానిడు. దాన్కైె బెగుగురు పక్షిన్ ఒకదాన్ని రపిపించి  
కోటను న్రిమంచిపెటటమనానిడు- ఇక చదవ్ండి, నీతిచంద్రిక _వ్భాగం..

అపుపిడా  బెగుగురుపక్షి   సిగుగుపడుత్ుననిటులి  త్ల 
వ్ంచి  హంస్రాజుతో   "పరిభూ!  నాకు  వేరే  పన్ 
ఏదెైనా  అపపిగంచండి,  చేసాతను.  ఏదో,  త్మరి 
పాద సేవ్లో  చినని  చినని  పనులు  చేస్ుకొన్  పొటట 
పోస్ుకునేవాడిన్  త్పపి,  దురగు  న్రామణం  వ్ంటి 

మహత్తర  కారాయలను  నా  అంత్ట  నేను 
చేపటటగల  స్మరధత్  నాకు  లేదు"  అననిద్. 

అపుపిడు   హంస్రాజు  చిరునవవ  నవివ,   నీ 
పరిజాఞాపాటవాలు  మాకు  తెలీన్వి  కావ.  ఈ 
పన్న్  ఎలాగైనా  నువేవ  చేయవ్లసి  ఉననిద్. 
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కోటకు  త్గన  స్థిలాన్ని  మొదట  ఎంపిక  చేసి 
చెపుపి.  అకకడ  ఏమేం  న్రిమంచాలో  త్రావత్ 
ఆలోచించవ్చుచు" అననిద్.

ఆ పక్షి ఇక మారు మాటాలిడలేక రాజుగారి 
ఆజఞాను  అనుస్రించి  పోయి,  త్వరలోనే 
స్ంతోషపు  ముఖంతో  వెనకిక  తిరిగవ్చిచుంద్- 

"పరిభూ!  త్మరి  దయవ్లలి   మనకు  కావ్లసిన 
కోట  ఒకటి-   దాదాపు  త్యారుగానే 
కనబడింద్.   మన  పటటణాన్కి  దగగురలోనే  ఒక 
కొండ గుహ ఉననిద్. అద్ చాలా పెదదద్; లోపల 
అత్యంత్ విశాలమైన స్థిలం ఉననిద్.  శత్ురివలు 
లోన్కి  వ్చేచుందుకు,  ఆకరమించుకునేందుకు 
దుసాసిధయమైన  స్థిలం  అద్.  ఇక  దాన్  అందం 
వ్రిణంపనలవి  కాదు.   ఆ  గుహ 
అంత్రాభుగంలోనే  కనులకు విందు చేసే చకకన్ 
కమలాల తో కూడిన స్రస్ుసి ఒకటి ఉననిద్.  ఆ 

స్రస్ుసిలో   నీరు  ఏ  కాలంలోనెైనా  ఒకే  విధంగా 
ఉంటుంద్.  అద్  త్మరికి  నచిచుందంటే,  ఇక 
దాన్ని  త్వరలోనే  శుభరం  చేసి,  కోటలాగా 
త్యారు  చేసి,  త్మరికి  విననివించు-
కుంటాను" అననిద్.

హంస్  రాజు  దాన్ని  చాలా  మచుచుకొన్, 

బహుమానాల్చిచు,  "నీలాంటి   వాడు  మా 
ఆసాథినంలో ఉండటం న్జంగా మా భాగయం. నీ 
వ్లలి మాకు ఈరోజు చాలా స్ంతోషం కల్గంద్. 

మన  కోట  రకణ  బాధయత్  కూడా  నీకే 
ఇస్ుతనానిను. నా ఆజఞాలను త్ు.చ. త్పపికుండా 
అమలుచేస్ూత,  నీ  విధులోలి  ఏమాత్రం 
ఏమారకుండా  కోటను  స్ంరక్షించు. 

పోయిరా"  అన్  దాన్ని  సాగనంపింద్. 

"వీరవ్రుడు"  అనే  ఆ  బెగుగురు  పక్షి   కూడా 
హంస్రాజు  ఆజఞా  పరికారం  ఆహారం-న్దరల 
అవ్స్రం  లేనటులి,  రాతిరింబవ్ళ్ూళా   కోటకోస్ం 
పన్చేసి, దానేని ఎలలివేళ్లా కన్పెటుటకొన్ ఉననిద్.

అంత్లో  దావరపాలకుడొకడు  లోన్కి  వ్చిచు, 

"పరిభూ!  త్మరి  పాద  స్ందరశినం  కోస్ం 
సింహళ్ దవపం నుండి అట, 'నీలవ్రుణడు' అనే 
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కాకి  ఒకడు   వ్చిచు  వాకిట  న్ల్చి  ఉనానిడు. 

త్మరి  ఆజఞా  అయిత  ఆయన్ని  లోన్కి  పరివేశ- 

పెడతాను" అననిద్. 

హంస్రాజు  స్ంతోషంగా  మంతిరివెైపు  తిరిగ 
"కాకి  చాలా  తెల్వెైనద్;  శకిత  యుకుతలుననిద్. 

తెల్విలేన్  మందమత్ులు  వెయియమంద్న్ 
వెంట  ఉంచుకునేకంటే,  తెల్వెైనవాడిన్ 
ఒకకడిన్  దగగుర  చేస్ుకొనని  రాజు 
ధనుయడవతాడట.  దగగురకొచిచున   సింహాన్ని 
కాదన్,  కుకకలు  వెయియంటిన్   పెంచుకుంటే 
మటుకు ఏం పరియోజనం? మన వాళ్ళాలో  ఈ 
కాకికి  స్మానమనై  బలవ్ంత్ుడు  కనీస్ం 
ఒకకడనాని ఉనానిడంటావా, చెపుపి, చూదాదం? 

యుదధం  త్లపెటేటటపుపిడు  మొదటగా 
చేయవ్లసిన పన్ వీరులను సేకరించుకోవ్టం. 

మనకు  ఎన్ని  విధాలుగా  చూసినా  ఈ  కాకి 
తోడాపిటు  అవ్స్రం  అన్పిస్ుతననిద్. 

ఓటమినెరుగన్ ఇలాంటి యోధులు మన వెైపు 
ఉంటే  ఎవ్వరెైనా  మనల్ని  వేలెతిత  చూపగలరా, 

చెపుపి!" అననిద్.

అపుపిడు  స్రవజుఞాడనే  ఆ  మంతిరి  న్గూఢంగా 

చిరునవవ   నవివ  "నా  మనస్ు-మాట-శరీరం  - 
అనీని   త్మరి  క్షేమానేని   ఎలలివేళ్లా 
కాంక్షిస్ుతంటాయి,  కనుక   బెరుకు  లేకుండా 
నాకు  తోచినద్  విననివించుకుంటాను- 

పరిభువలవారు  మరోలా  అనుకోవ్దుద-  త్వర 
త్వరగా  పనులు  ముగంచుకోవాలనని  కాంక 
వ్లలి,  'ఏద్  స్రెైనద్'-  అననిద్  త్మరికి  స్రిగా 
తోచటంలేదు అన్పిస్ుతననిద్.

కొత్తవాన్ సామరధయం మద నమమకం పెటుటకొన్ 
పగవాడితో  యుదాధన్కి  ద్గటం    'కుకక  తోక 
పటుటకొన్  స్ముదరం  దాటనెంచటం'లాంటిద. 
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అదగాక,  కాకి   భూమిపైెన  న్వ్సించే  పక్షి. 

మనం  నీటి  పక్షులం.   ఇత్ను  మనతో 
కల్యవ్లసినవాడు  కాదు.  

స్మానం  కాన్వాడితో  సేనిహం  ఆపదలకు  దారి 
తీస్ుతంద్.  అందువ్లలి  మనం  ఈ  అరిషాటన్ని 
(కాకిన్)  దగగురకు   చేరన్వ్వటం  అరిషాటన్ని 
(కీడును)  కొన్  తెచుచుకోవ్టమే  త్పపి  వేరు 
కాదు.   పరిభువలవారు  ఇక  ఈ  ఆలోచనను 
విరమిసేత  మంచిద్- 'త్నవారిన్  విడచి  పరాయి 
వాళ్ళా  స్హచరాయన్ని  కోరటం'  అననిద్ 
అమృతాన్ని విడచి కాలకూట విషాన్ని కోరినటేలి. 
శత్ురి  పక్షాన్కి  చెంద్నదన్  స్పిషటంగా  తెలుస్ుతనని 
ఈ  పక్షిన్  దగగుర  చేరన్వ్వటం  ఏ  విధంగా 
స్మంజస్మో  త్మరే  ఆలోచించండి.   త్న 
స్వభావాన్ని విడచి, ఎవ్రెతై ఇత్రుల భావాలను 
సొంత్ం  చేస్ుకుంటారో,  వాళ్ుళా   నీల్రంగు 
నకక  మాద్రి   కషాటల  పాలవతారు.  త్మరికి 
ఆ కథ చెబుతాను, సావ్ధానంగా వినండి:

నీల్ నకక కథ
ఒక  చీకటి  రాతిరిన,  నకక  కొకదాన్కి  చాలా 
ఆకలైెంద్.  'ఏమైనా  శవాలు  కనబడ-

తాయేమో,  పీకుక  తిందాము'  అనని 
ఆలోచనతో అద్ పటటణ శివారలిలో  విచచులవిడిగా 
తిరగటం మొదలు పెటిటంద్. 

ఆ పారింత్ంలో 'నీల్' సాగు ఎకుకవ్. దారాన్కి 
నీల్రంగు  వేసేవాడొకడు,  అకకడ  ఒక  చెటుట 
నీడన  త్న  పొయియన్-దారాన్ని  ఉడకబెటేట 
కుండలను  పెటుటకునానిడు.   అయిత  చాలా 
చీకటిగా  ఉండటంతో  నకకకు   ఏమ 
కనబడటం  లేదు.  చివ్రకు  అద్  కాలుజారి 
ఠపాలున   నీల్రంగుతో  న్ండిన  ఓ  కుండలో 
పడిపోయింద్.  

అటుపైెన  అద్  ఎంత్  పరియతినించినా  ఆ 
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కుండలోనుండి  బయటికి  రాలేకపోయింద్. 

కొంత్  సేపు  గందరగళ్  పడిన  త్రావత్   అద్ 
కొంత్  తరుకొన్,  మనస్ును  గటిట  చేస్ుకొన్, 

ఇక వేరే ఆలోచనలన్నిటినీ వ్దల్పెటిట, 'తెలలివారే 
వ్రకూ  ఆగవ్లసింద'  అన్  అరథిం  చేస్ుకొన్, 

మనస్ుకు  త్టిటన   ఉపాయాన్ని  స్రిచూస్ు-

కుంటూ  ఊరకుననిద్.  తెలలివారి   ఆ కుండల 
యజమాన్  వ్చేచుస్రికి   అద్   కాళ్ుళా  పైెకి 
పెటుటకొన్,  తెరచి  పెటుటకునని  నోటితో, 

బయటికి  సాగ  వ్చిచున  పళ్ళాతో,  తలవేసిన 
కళ్ళాతో,  ఊపిరి  బిగబటిట  చచిచునదాన్లాగా 
కుండలో  పడి  ఉననిద్.  అపుపిడా   నీల్  కాపు 
కొంత్సేపు  ఆశచురయపడి,  'ఈ  నకక  చచిచుంద్' 

అనుకొన్,  త్వరత్వరగా  దాన్న్  కుండనుండి 
బయటికి తీసి  దూరంగా పారేశాడు.  

ఆ  త్రావత్,  అత్ను  అకకడినుండి 
వెళ్ళాపోయిన  త్రావత్  కొంత్సేపటికి  నకక 
మలలిమలలిగా కళ్ుళా తెరచి, అటూ ఇటూ చూసి, 

లేచి కూరుచుననిద్.  త్లనుండి పాదాల వ్రకూ 
ఇపుపిడద్  నీల్  రంగులో  ఉననిద్!  కొంత్సేపు 
త్న  శరీరపు  రంగును  తానే   మచుచుకుంటూ 

గడిపాక,  అద్   "ఆహా!  నా  అదృషటం  బాగుంద్ 
కనుక,  ఇవాళ్ళా  నా  శరీరాన్కి   అనుకోకుండా 
ఇంత్  గొపపి రంగు చేకూరింద్. దన్తో నేను నా 
జాతి  మొత్తంలోనూ  గొపపివాడినెైపోయాను. 

ఇంకా  కూడా   అజాఞాన్లాగా,  గౌరవ్ం 
లేన్వాడిలాగా  అరథిం  లేన్  బరత్ుకు  బరత్కటం 
ఎందుకు?  

అన్నింటిలోకీ   గొపపిదెైన   ఇటువ్ంటి   వ్రణం   నా 
సొంత్ం  అయినపుపిడు  కాకపోత,  నా 
కోరికలన్నిటినీ ఇక మరెపుపిడు, తీరుచుకునేద్? 

'నా  గొపపిత్నాన్ని  లోకం  అంత్టా 
పరికటించేందుకు  స్రెనై  స్మయం  ఇద'  అన్ 
అనుకుననిద్. 
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అటుపైెన  అద్  త్న  తోటి  నకకల  దగగురికి  వెళ్ళా 
"వినానిరా?!  న్నని  రాతిరి  ఒక  ద్వ్య  పురుషుడు 
ననుని  స్వరాగున్కి  తీస్ుకెళ్ళాడు.   త్కికన 
దవ్త్లందరూ  చిరునవవతో  న్ండిన 
ముఖాలతో  ననుని    పరిస్ననింగా   చూస్ుతండగా, 

అత్ను  పరమ  పూజయమైన  ఈ  పారిజాయరణయ 
రాజయం  మొతాతన్కీ  ననుని  అధిపతిగా  చేసి, 

అందుకు  గురుతగా   ఉత్తమమైన  ఈ  రంగును 
పరిసాద్ంచాడు.  మ  త్న్వి  తీరా  నా  యీ  శరీర 
వ్రాణన్ని   చూస్ుకోండి-  చూశారు  కదా,  ఇక 
నేను  చెప్పిద్  స్పిషటంగా  వినండి:  ఇద్  మొదలు 
మరందరూ  నా  ఆజఞాను  అనుస్రించి,  నాకు 
విధేయులైె  పరివ్రితంచాల్.  ఈనాటినుండీ మరే 
కాదు;  ఈ  అడవిలోన్  జంత్ు  స్ంత్తి 
యావ్త్ూత  నా  ఆజఞాలకు  లోబడాల్.  మరు 
ఇపుపిడే  వెళ్ళా,  యీ  స్ంగతిన్  అడవి  నలు 
మూలలా,  అందరికీ  అరథిమయేయటటులి 
చాటండి" అననిద్.

అపుపిడు  త్కికన  నకకలనీని   దాన్  ఒంటి 
రంగును  చూసి,  ఆశచురయంతో 
న్ండిపోయాయి.   స్ంతోషంతో  వాటన్నిటి 

మేనూ  పులకరించింద్;  వెంటురికలు 
న్కకపొడుచుకునానియి.   అవి  నకక  శరీర 
వ్రాణన్ని  ఏమాత్రం  అనుమాన్ంచక, 

వినయంతోట,  స్ంభరమంతోట  దాన్ముందు 
సాగలపడి   మొరికాకయి.  

అటుపైెన   అవ్నీని   వెళ్ళా, అడవి  నలుమూలలా 
తిరిగ,  అన్ని జంత్ువలకూ అత్న్ కథన్ మళ్ళా 
మళ్ళా ఆశచురయమూ అభిమానమూ ఒల్కేటటులి 
చెపిపి,  అందరినీ  ఒపిపించి  వ్చాచుయి.  త్రావత్ 
అవ్నీని   ఎకకడలేన్  భకిత  శరిదధలతోట,  అణకువ్-

తోట  రాతిరింబవ్ళ్ూళా  దానేని  సేవిస్ూత,  దాన్ 
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ఆదరణకు  పారిపాతలైె,  ధనయత్నొందుత్ూ 
త్రించటం  మొదలుపెటాటయి.  

వాటి  భకిత  శరిదధలను  చూసినెై,  అడవిలోన్  ఇత్ర 
జంత్ువలనీని:  మూఢభకిత   ఎంత్టిదో 
చూడండి-  అడవిలో  న్వ్సించే  సింహాలు, 

పులుల వ్ంటి జంత్ువలు కూడా అటుపైెన  ఆ 

నకక ఆజఞాకు బదుధలైెనాయి. 

అవ్నీని  కూడా  దాన్కి  గొపపి  గొపపి 
బహుమత్ులను  అంద్స్ూత,  'దాన్  మనస్ు 
ఎకకడ  నొచుచుకుంటుందో'  అననిటులి 
పవిత్రంగా  మస్లుకొంటూ   వ్చాచుయి. 

(అపుపిడు ఏమైందో మళ్ళా చూదాదం...)
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అ ప కా రి కి   ఉ ప కా ర మ ు
రచన: టి.ద్వ్యపరిమళ్, 8 వ్త్రగతి, జిలాలిపరిషత్ ఉననిత్ పాఠశాల, పెదదపస్ుపుల.

పెదద  పస్ుపులలో  న్వ్సించే    రాము   చాలా 
మంచివాడు-  ఎవ్వరు   ఏద్   అడిగనా 
కాదనకుండా   ఇచేచువాడు. 

వాళ్లి  ఇంటి  పరికకనే  ఉండే   రవి  తెల్వెైనవాడు; 

అయిత  అస్ూయా  పరుడు-  ఎవ్రెనైా 
బాగుపడిత ఓరవలేడు. 

రాముకి,  రవికి  ఇదదరికీ   పొలం  ఉంద్.  ఆ 
స్ంవ్త్సిరం    వ్రాషాలు  బాగా    పడినాయి. 

అయిత   రవి పైెరు ఇంకా కొద్ద రోజులోలి కాపుకు 
వ్స్ుతందనగా  పురుగు  తాకిడికి  గురెంైద్. 

అదమో  మరి,  రాము  నాటిన  పైెరు  మటుకు 
చాలా పచచుగా  ఉంద్! 

స్వత్హాగా  అస్ూయాపరుడైన  రవి  ,  రాము 
పొలం  బాగుండటాన్ని   జీరిణంచుకోలేక 
పోయాడు. బాగా ఆలోచించి, ఒక రోజు  రాతిరి 
రాము  పొలాన్కి  న్పుపి పెటాటడు! 
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పెదదగా   మంటలు  లేచాయి.  ఆ  వెలుగులో 
ఎవ్రో  పారిపోత్ుండటం  చూసిన 
కావ్ల్వాడొకడు  ముందుకు  వ్చిచు, 

రాముతోబాటు  మంటలు  ఆరాపిడు.  ఆ  స్రికి 
స్గం పంట మాడి మసంైద్.  

ఆ   త్రావత్    కావ్ల్వాడు    రాముతో 
మాటాలిడుత్ూ-  "పొలాన్కి   ఎవ్రో  మంట 
పెటాటరు- అవి వాటంత్ట అవే రేగనవి కావ. ఆ 
మంట  పెటిటన  వాడవ్డ  పారిపోత్ుండగా 
చూశాను...  ఏమ  అనుకోకు-  వాడు  నీ 
సేనిహిత్ుడు రవి లాగానే  ఉనానిడు మరి.  కాస్త 

జాగరిత్తగా ఉండు, అత్న్తో" అనానిడు.

రాముకి  కూడా  అద్  న్జమే  అన్పించింద్- 

'త్నూ  ఎవ్రో  పారిపోత్ుండగా  చూశాడు- 

అయిత  అద్  రవి  కావ్చుచు;  కాకపోవ్చుచు 
కూడాను!'   అయిత   పొలం  కాల్న  త్రావత్ 
రవి పరివ్రతన చూసాక రాముకి త్న అనుమానం 
న్జమే  అన్  తెల్సిపోయింద్.  అయినాకూడా 
అత్న్కి రవిన్ ఏమ అనాలన్పించలేదు. 'ఎంత్ 
లేదనాని  అత్ను  త్న  చిననినాటి  సేనిహిత్ుడు' 

అన్ ఊరకునానిడు.

అయిత ఆ త్రావత్ రెండ రోజున, త్మ ఇంటి 
బయట   ఎవ్రివో   ఏడుపిలు    విన్పించి, 

బయటికి  వెళ్ళా  చూశాడు రాము.  ఆ వ్చిచుంద్ 
రవి  భారయ  స్ుశ్లమమ- "మా   పిలలివాడు   సకైిల 
తొకుకత్ూ  కిరిందపడాడాడు.  ఇటుగా  వ్స్ుతనని 
ఆట్  వాడిన్  ఢీ  కొటిటంద్.  చాలా  రకతం 
పోత్ుననిద్.  స్మయాన్కి   రవి  కూడా  ఊళ్ళా 
లేడు" అన్ ఏడిచుంద్ స్ుశ్లమమ.
రాము  వెంటనే  ఆ  పిలలివాడిన్  పద్హేను  మళై్లి 
దూరంలో ఉనని ఆస్పితిరికి  తీస్ుకెళ్ళాటమే కాదు; 

అవ్స్రంకొదద  త్న  రకతం  కూడా  దానం  చేసి 
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పిలలివాడిన్   కాపాడాడు.

స్ంగతి తెలుస్ుకునని రవి గబగబా ఆస్పితిరికి 
వ్చాచుడు-  త్న   పిలలివాడిన్  కాపాడిన  రామున్ 
చూడగానే  పశాచుతాతపంతో  అత్న్  మనస్ు 
త్పించిపోయింద్.   అత్ను  కళ్ళానీళ్ుళా 
పెటుటకున్  "రామూ!  ననుని  కమించు. 

ఇంత్కాలమూ  మిత్ురిడిగా  నటిస్ూతనే  నీకు 
చాలా  అనాయయం  చేస్ూత  వ్చాచును. 

అస్ూయకొదద నీ  పొలాన్కి   న్పుపి  పెటిటంద్ నేనే. 

ఇకపైె ఎపుపిడ  అటాలింటి త్పుపి పన్ చెయయను. 

నీ  మంచి  మనస్ుసిన్  అరథిం  చేస్ుకోలేక  అంత్ 
పాపాన్కి  ఒడిగటాటను.  ఆ  నషాటన్ని  నేను  డబుబ 
రూప్ణా  తీరుసాతను-  కాదనకు"  అన్ 
పారిధేయపడాడాడు. 

రవి  రాము  మంచి మనస్ుసితో  రవిన్  కమించి 
"జరిగందదో  జరిగపోయింద్లే;  ఇక   మదట 
ఎపుపిడ   ఇటువ్ంటి   పనులు   చేయవ్దుద" 
అన్  మందల్ంచాడు. 

అటుపైెన  రాము,  రవిల   సేనిహం   కలకాలం 
వ్రిధల్లింద్.
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ఉండవ.

స్ముదరంలో నీళ్ులి  పైెనునని  ఆకాశాన్ని పరితిఫల్ంచటం  వ్లలి నీలంగా  కన్పిసాతయి.

మరి కృషాణనద్లో  నీళ్ులి  నలలిగా  ఎందుకు  కన్పిసాతయి?

నద గరభుంలో  మటిట  నలలిగా  ఉండటం వ్లలి, కృషాణనద్ నలలిగా అన్పిస్ుతంద్.

విజాఞానం
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బ డి  ప ం త్ ు ల ు
ఉపాధాయయుడికి-విదాయరిధకి;  త్ల్లిదండురిలకు-పిలలిలకు;  అత్తమామలకు-కోడళ్లికు   మధయ  ఉండే  స్ంబంధాల్ని  
స్ున్నిత్ంగా   విశ్లిషిస్ూత,  ఆలోచించమన్  కోరే  కథ  ఇద్.  1960 లలో  వ్చిచున  చాలా   సిన్మాలలో  ఒకటి, 

'బడిపంత్ులు'. ఇద్ పూరితగా ఆ సిన్మా కథ... మరు ఆ సిన్మాన్ చూశారేమో ...అయినా చదవ్ండి.

కథనం: కె.రాకే ష్ , నందనగారిమణ పాఠశాల, గుంటూరు.

జగనానిధం  గారు  చాలా  మంచి   టచరుగారు. 

అత్న్  భారయ  మహాలక-  ఆవిడ  కూడా  చాలా 
మంచిద్.  వీళ్లికి  ఇదదరు  కొడుకులు-  రవి, 

చందర. 
జగనానిధంగారి  దగగుర  చాలా  మంద్  పిలలిలు 
చదువకొన్  పెదదవాళ్లియాయరు.  పిలలిలందరికీ 

ఆయననాని,  ఆయన  పాఠాలు   చెప్పి  తీరనాని 
చాలా  నచేచుద్.  ఎంతోమంద్కి  స్ూఫూరితన్చిచున 
మంచి  నడవ్డిక  కూడా  ఆయన  సొంత్ం. 

అటాలి   అందరికీ  ఇషటంగా  చదువ  చెపపిటం 
త్పిపిసేత,  జగనానిధంగారు  పెదదగా  ఏమ 
స్ంపాద్ంచలేదు-  వాళ్లింతా  తాత్లనాటి 

14



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-54

ఇంట్లి ఉండేవాళ్ుళా. పిలలిల్దదరూ కూడా త్ండిరి 
దగగురే చదువకునానిరు.

జగనానిధంగారు  ముస్ల్వాడై  ఉదోయగవిరమణ 
చేసేస్రికి రవి, చందర ఇదదరూ పెదదవాళ్లియాయరు. 

ఇదదరికీ  గొపపి  ఉదోయగాలు  వ్చాచుయి;  పెళ్ళాళ్ుళా 
అయాయయి;  ఎవ్రికి  వారు  కారులి  కూడా 
కొనుకుకనానిరు.

అయిత  ముస్ల్  త్ల్లి  దండురిలను  ఏం 
చెయాయల్? 

"మా  బరత్ుకు  మేం  బరత్ుకుతాం.  నాకొచేచు 
పింఛను  త్కుకవే,  అయినా  మాకద్  చాలు" 

అనానిరు  జగనానిధం  గారు.  మహలక  కూడా 
అద అననిద్. 

కొడుకులు,  కోడళ్ుళా  మటుకు  ఒపుపికోలేదు. 

"మా  బంధువలోలి  మేం  న్షూటరం  అవతాం! 

'త్ల్లిదండురిలను  చూస్ుకోవ్టేలిదు'  అంటారు 
అందరూ. మరు మాతోటే ఉండాల్" అనానిరు 
వాళ్ుళా.  అయిత  ఒక  కోడల్కి  మామగారంటే 
ఇషటం లేదు. ఒకరికి అత్తగారంటే ఇషటం లేదు!

చివ్రికి  కొడుకుల్దదరూ  త్ల్లిదండురిల్ని 

పంచుకునానిరు.  ఒక  కొడుకు  త్ండిరిన్ 
చూస్ుకునేటులి,  ఒకడు  త్ల్లిన్  చూస్ుకునేటులి 
ఒపపిందం కుద్రింద్.

మహాలకకి  అద్  ఏమాత్రం  ఇషటం  లేదు. 

జగనానిధంగారు  ఆమకు  స్రిద  చెపాపిరు. 

ముస్ల్త్నంలో   పిలలిలు  ఎలా  చెబిత  అలా 
చేయాలనానిరు. ఆమ కాదనలేక, స్రే అననిద్.

అటాలి  ముస్ల్త్నంలో  ఒకరికొకరు  తోడుగా 
ఉండాల్సిన దంపత్ుల్దదరూ వేరయాయరు.

జగనానిధంగారు కొడుకు ఇంట్లి 
అవ్మానాలకు  గురయేయవాడు.  'ఏ  పనీ 
చెయయకుండా  ఊరికే  మేస్ుతనానిడు'  అన్ 
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తిటిటంచుకునేవాడు.  అయినా  భారయకు 
మటుకు ఆ స్ంగతి చెప్పివాడు కాదు. 

మహాలక   కొడుకు  ఇంటి  పన్  అంతా  చేసేద్; 

అయినా చివ్రికి తిటేలి తినేద్. జగనానిధంగారికి 
అవేవీ  తెల్యన్చేచుద్  కాదు-  త్ను  చాలా 
స్ంతోషంగానే  ఉంటుననిటులి నటించేద్.

అయిత  పరిసిథిత్ులు  విషమించేస్రికి,  ఇక  ఏవీ 
దాగన్  పరిసిథితి  ఏరపిడింద్.  'అత్తగారు   త్మ 
ఇంట్లి   నగలు  దొంగల్ంచింద్'  అన్ 
మహాలకన్   పోలీస్ులకు  అపపిగంచింద్  ఒక 
కోడలు!

రవి  చందరలు  ఇదదరికీ  త్ల్లిన్  పటిటంచుకునే 
స్మయం లేదు.

దాంతో  జగనానిధంగారు  బయలుదరి, 

దగుగుకుంటూ  పోలీస్ు  సేటషను  చేరుకునానిరు. 

అకకడ  త్న  భారయ   మహాలక   కురీచులో 
కూర్చున్  ఉననిద్-  పోలీస్ు  ఇనెసిపె  కటరుగారికి 
ఎదురుగా,  త్ల  వ్ంచుకొన్.  ఏదో 
చెపపిబోయిన  జగనానిధంగారిన్  వారించి, 

కురీచులో కూరోచుబెటాటరు  ఇనెసిపెకటరు గారు. ఆ 
త్రావత్  త్ను  లేచి  వ్చిచు,  వాళ్ళాదదరి  కాళ్లికీ 
నమస్కరించారు!

ఆశచురయపోయిన  జగనానిధంగారికి   త్నను 
తాను  పరిచయం  చేస్ుకునానిరు, 

ఇనెసిపెకటరుగారు-  ఆయన  ప్రు  రాము. 
చిననిపుపిడు  చదువకునేందుకు  డబుబలు 
లేకుంటే,  ఫీజు  డబుబలు  కటిట  మరీ 
ఆదరించారు  జగనానిధంగారు.  అత్ను 
త్రగతిలో  ఫస్ుట  వ్చిచునపుపిడు   అత్న్ని 
అభినంద్ంచి,  అపపిటికపుపిడు  త్న  పెనునిను 
కూడా  బహుమతిగా  ఇచాచురాయన!  "మకు 
నేను మాత్రం కొడుకును కాదూ, మరు నాతో 
ఎందుకు  ఉండకూడదు?"  అన్  వాళ్ళాదదరినీ 
బలవ్ంత్పెటిట,  గౌరవ్ంగా  త్న  ఇంటికి 
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తీస్ుకువెళ్ళారు ఇనెసిపెకటరుగారు.

ఆ  స్రికి   పోయిన  నగలనీని  దొరికాయి; 

మహాలక మద కేస్ు వీగపోయింద్. 

అయిత  రవి, చందరల్దదరూ  తాత్ల నాటి త్మ 
ఇలులిన్  వేలం  వేస్ూత  ఉనానిరు.  మరెలాగ? 

ఇనెసిపెకటరు  రాము  ఆ  ఇంటిన్  వేలంలో  కొనేసి, 

దాన్ని జగనానిధంగారికి బహుమతిగా ఇచాచురు.

సిగుగుపడిన  రవి,  చందరల్దదరూ  త్ల్లిదండురిలను 
కమించమన్ వేడుకునానిరు. చివ్రికి అందరూ 
కల్సి  ఒకే  ఇంట్లి  ఉండాలన్ 
న్రణయించుకునానిరు-  కథ  స్ుఖాంత్ం 
అయియంద్!

17

ఆ కు ల ు  ప చ చు గా  ఎ ం ద ు కు ం టా యి ?

ఆకులలో పత్రహరిత్ం అనే పచచున్ పదారథిం  
ఉంటుంద్. దాన్వ్లలి  ఆకులు  పచచుగా 
కన్పిసాతయి. స్ూరయరశిమన్, నీటిన్ 
ఉపయోగంచుకొన్  పత్రహరిత్ం చెటుటకు  
అవ్స్రమనై  పిండిపదారాథిన్ని త్యారు 
చేస్ుతంద్.

కొన్ని  రకాల  మొకకలకు  రంగురంగుల  
ఆకులుంటాయి. వాటిలో  పత్రహరిత్ం 
ఉండదు, పిండి పదారథిం త్యారుకాదు.

విజాఞానం

   చెటలిను కాపాడండి! అవి మనల్ని కాపాడతాయి!
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 య ు కి త
రచన:ఈ.యోగేశవరరెడిడా, 10 వ్త్రగతి, అరవిందహైెస్ూకల, కుంచనపల్లి, గుంటూరు.

చాలా  రోజుల  కిరిత్ం   అవ్ంతీ  రాజాయన్ని 
వికరముడు  అనే  రాజు  పరిపాల్ంచేవాడు. 

వికరముడి  ఆసాథినంలో  ఆపనీ-ఈపనీ 
చేస్ుతంటాడు  శివడు.  శివడి   బురరిన్ండా 
చాలా  తెల్వితటలు  ఉండేవి.  కఠిన  స్మస్యలు 
అనేకాన్ని   పరిషకరించి  అత్ను  గత్ంలో 
రాజుగారి ఆదరణకు పాత్ురిడయాయడు కూడా.

వికరముడు   ఋషులనీ,  మునులనీ   బాగా 
ఆదరించేవాడు.  ఒకసారి    ఆ  రాజాయన్కి    ఒక 
మహామున్  వ్చాచుడు. వికరముడు  ఆయనకు 
అనేక  సేవ్లు  చేశాడు. దాన్కి స్ంతోషించిన  ఆ 
మున్  వికరముడికి   ఒక  వ్జారిన్ని   బహుమతిగా 
ఇచాచుడు:  ఎంత్   ధనం  కావాలంటే    అంత్ 
ధనం  ఇచేచు  శకిత  ఉంద్, ఆ వ్జారిన్కి. అందుకు 
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అవ్స్రమైన  మంతారిన్ని  కూడా  మున్ 
రాజుగారికి   ఉపదశించాడు. 

రాజు   ఆ   వ్జారిన్ని   తీస్ుకునానిరు.   ఎంతో 
జాగరిత్తగా   ఒక   గద్లో   పెటాటరు  దాన్ని.  త్న 
దగగురునని అస్ంఖాయకులైెన  సైన్కులోలి ఎవ్రో  ఒక 
ఐదుగురు- అనుకణం ఆ వ్జారిన్ని కాపలా కాసే 
ఏరాపిటు  చేశారు.   అవ్స్రం  అన్పించినపుపి-
డలాలి రాజుగారు  ఆ వ్జరం  దగగురకు  వెళ్ళా దాన్ని 
పారిరిధంచేవారు.  కావ్లసినంత్  డబుబన్ 
ఇస్ూతండేద్  ఆ  వ్జరం.  అలా   ఆ  రాజయంలో 
ధనాన్కి  కరువ  ఉండేద్ కాదు. 

ఒకరోజున  రాజుగారు  వ్జరం  ముందు న్లబడి 
మున్  చెపిపిన  మంత్రం  చద్వారు.  అద్  ఏమ 

చేయలేదు!  రాజుగారు   దాన్ని  రకరకాలుగా 
అడిగ చూశారు. అద్ ఏమ ఇవ్వలేదు. చివ్రికి 
రాజుగారు  దాన్ని  పరీకగా  చూశారు:  అద్ 
అస్లు  వ్జరం  కాదు-  అకకడుననిద్  కేవ్లం  ఒక 
గాజుముకక! ఎవ్రో దాన్ని  చాలా చకకగా, ఈ 
వ్జరం   మాద్రే  త్యారు  చేసి   పెటాటరు!

రాజుగారు  కంగారు  పడాడారు.  వ్జరం 
ఆధారంగానే  త్ను  ఇనానిళ్ూళా  మంచిపనులు 
అనేకం  చేసి  ఉనానిడు-  ఇకమద  అవ్నీని 
వీలవ్వవ.  అదగాక,  త్ను  ఈ  వ్జరం 
మహత్ుతను  ఎవ్వరికీ  చెపిపి  ఉండలేదు- 

ఇపుపిడు   ఆ  విషయాన్ని  అందరికీ  తెల్పిత, 

ముందుగా  పోయేద్  త్న  పరువ!  అలా  అన్, 

దొంగలు  ఈ  వ్జారిన్ని  దురివన్యోగం 
చేయలేరు:  వ్జారిన్ని  ఎలా  పారిరిథించాలో  ఎవ్రికీ 
తెలీదు గద!

ఇక,  త్ను పెదద ఎత్ుతన  పరియత్నిం చేయకపోత 
దొంగ ఎవ్రో తెల్సే అవ్కాశం  లేదు. సనైయంలో 
కాపలాదారులుగా వ్చిచున వాళ్ళా ఎవ్రో ఈ పన్ 
చేసి  ఉండాల్.  అయిత   పెదదగా,  అందరికీ 
తెల్సిపోయేటటులి  పరియతినించటం  మంచిద్- 
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కాదు: దొంగలు వ్జారిన్ని  నాశనం చేయవ్చుచు; 

వేరే  ఏ  దశంలోనో   వ్చిచున  ధరకు 
అమేమయవ్చుచు. మరి ఎలాగ? 

రాజుగారి  విచారాన్ని   గమన్ంచాడు  శివడు. 

"పరిభువలవారు  ఏదో  స్మస్య 
ఎదుర్కంటుననిటులినానిరు.  నాకు  చెబిత, 

నేను నా వ్ంత్ుగా ఏదెైనా చేసాతను" అనానిడు.

రాజుగారు  ఒకక  కణం  ఆలోచించి,  శివడికి 
స్మస్యను వివ్రించారు.

"మన  సనై్కులలోనే  ఎవ్రో  ఒకరు  ఈ  పన్  చేసి 
ఉంటారు.  దొంగ  ఎవ్రో,  ఇకకడ  కనీస్ం 
రెండు  సారులి  కాపలా  పన్కి  వ్చిచు  ఉండాల్- 

మొదటిసారి వ్చిచునపుపిడు వ్జారిన్ని గమన్ంచి, 

మంచి పటం త్యారు చేసికొన్ వెళ్ళా ఉండాల్; 

రెండసారి  వ్చిచునపుపిడు   దాన్ని  తీస్ుకొన్, 

ముందుగా  త్యారు  చేస్ుకొనని   గాజు 
ముకకను  అకకడ  పెటిట  ఉండాల్..  అలాంటి 
అవ్కాశం  ఎంత్మంద్కి  ఉననిదో 
కనుకుకంటాను" అనానిడు శివడు. 

రాజుగారికి   శివడు   ఈ  స్మస్యను 
పరిషకరించగలడనని  నమమకం  కల్గంద్. 

"విషయం  బయటికి  పొకకన్వ్వకు.  వ్జరంలో 
మారుపిను  మనం  గమన్ంచామన్  దొంగకు 
తెల్యన్వ్వకు"  అన్  హెచచురించి,  ఆయన 
అంత్:పురాన్కి వెళ్ళాపోయారు.

'వ్జారిన్ని కాపలా కాసిన సైన్కులు ఎంత్మంద్' 

అన్  శోధించాడు శివడు. వేలమంద్ ఉనానిరు. 

వాళ్ళాలో  కనీస్ం  రెండుసారులి  కాపలా  పన్కి 
వ్చిచునవాళ్ుళా,  గత్  కొనానిళ్ుళాగా  పన్లోకి 
వ్చిచునవాళ్ుళా   వ్ందల  స్ంఖయలో  ఉనానిరు! 

అంత్మంద్లో  దొంగ  ఎవ్వరో  గురితంచటం 
అంత్  స్ులభం  కాదు!

ఒక  పథకం  ఆలోచించాడు  శివడు.  కాపలా 
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కాసిన  వాళ్లిందరినీ   స్మావేశాన్కి  ఆహావన్స్ూత 
రాజుగారి చేత్ ఒక పరికటన జారీ చేయించాడు.

ఆ  స్మావేశంలో  శివడు  లేచి  న్లబడి, 

"మకందరికీ  తెల్సే  ఉంటుంద్-  వ్జారిలలో 
దోషాలను  పసిగటటటమే  కాకుండా,  వాటిమద 
ఉనని  వేల్ముదరల  పరికారం   వాటి  దగగురికి 
దుషటబుద్ధతో  పరివేశించిన  వాళ్లిందరినీ 
గురుతపటటగల మహానుభావలు, వీరేందరసాయి 
బాబా గారు. వారు వ్చేచువారం మన రాజాయన్కి 
విచేచుస్ుతనానిరు.   మహారాజుగారి  అనుజఞా 
అయిత,  వారు  మ  అందరితోట  మళ్ళా  ఓసారి 
స్మావేశం  అవతారు.  ఆ  స్మయంలో  వారు 
మన  వ్జారిన్ని  పరీక్షిసాతరు;  అలాగే  మ 
అందరితోట  వేరువేరుగా  మాటాలిడి,  మ 
అంత్రంగపు  లోత్ులను  పరిశ్ల్సాతరు"  అన్ 
పరికటించాడు.  చివ్రగా  మహారాజుగారు 
మాటాలిడుత్ూ   వీరేందరసాయి  బాబా  గారిన్ 
సాదరంగా ఆహావన్ంచమనానిరు.

అనుకునని  రోజున  వీరేందరసాయిబాబా  గారు 
రానే  వ్చాచురు.  పొడవాటి  బవిరి  గడడాం, 

గుబురు  మసాలు,  పెదద  బొటుట,  చురుకెైన 

చూపులతో  ఆయన  దెైవ్త్వం  మూరీతభవించి-

నటులినానిరు.  ఉదాయనవ్నంలో  ఉనని  చినని 
కుటరాన్ని  ఆయనకు  బస్గా  త్యారు 
చేశారు.  ఆయన  రాగానే  రాజుగారు  ఆయన్ని 
విశారింతి  తీస్ుకొమమనానిరు-  తాను  మరునాటి 
ఉదయం   వారిన్  స్ందరిశించుకుంటాననీ, 

మధాయహనిం   కాపలాదారులతో   స్మావేశం 
ఉంటుందనీ పరికటించారు.

వ్జారిన్ని  దొంగల్ంచిన  సోమయయకు  ఇదంతా 
చాలా  కంటగంపుగా  తోచింద్.  సోమయయ 
రాజుగారి  సనై్కులోలి  ఒకడు.   త్నకు 
మొదటిసారి  కాపలా  బాధయత్  వేసినపుపిడు 
చూశాడత్ను-  కళ్ుళా  జిగేలమనేటులి 
మరుస్ుతనని  ఆ  వ్జారిన్ని.  దాన్ని  చూడగానే 
ఎలాగైనా  దాన్ని  సొంత్ం  చేస్ుకోవాలన్ 
అన్పించిందత్న్కి.  'ఇత్ర  దశాలోలి  దాన్ని 
అముమకుంటే,  జీవితాంత్ం  కులాసాగా 
బరతికేందుకు  స్రిపడేంత్  డబుబ  వ్స్ుతంద్!' 

అన్  అత్ను  ఒక  పథకం  వేశాడు:  స్రిగాగు  వ్జరం 
లాగానే ఉండే గాజుముకకనొకదాన్ని త్యారు 
చేసి  పెటుటకునానిడు.  మరోసారి  త్నకు  కాపలా 
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బాధయత్  వ్చిచునపుపిడు  చడీ  చపుపిడు లేకుండా 
వ్జారిన్ని   తీసేస్ుకొన్,  దాన్  సాథినంలో 
గాజుముకకను  అమరిచు  పెటాటడు.  అందరూ 
వ్జారిన్ని  భకితభావ్ంతో  చూసాతరు  త్పిపిసేత,  'అద్ 
గాజుముకక అయిఉండవ్చుచు' అనని ఆలోచనే 
ఎవ్వరికీ  రాదు గద!  అందుకన్   త్న  దొంగపన్ 
ఎపపిటికీ  బయటపడదనే  అనుకునానిడత్ను- 

కానీ ఇపుపిడు అదంతా బయట పడిపోనుననిద్. 

అంత కాదు; త్నూ దొరికిపోనునానిడు!

సోమయయకు  వేరే  మారగుం  ఏద  తోచలేదు- 'ఆ 
స్నాయసిన్  చంపెయయటం  ఒకకటే  దారి!'  అన్, 

వాడు కతితనొకదాన్ని చేత్పటుటకొన్ ఆరోజు రాతిరి 
వీరేందరసాయి బాబా బస్చేసిన కుటరం దగగురికి 
చేరుకునానిడు.  మలలిగా  లోపల్కి  దూరబోత్ూ 
అకకడ  పరితయకంగా  న్యమించిన  రాజుగారి 

సనై్కులకు  ఎంచకాక  దొరికిపోయాడు!

శివడు  వాడి ఇంట్లి అంత్టా వెతికించి అస్లు 
వ్జారిన్ని  పటుటకునానిడు.   రాజుగారి  స్మస్య 
తీరింద్-అస్లు వ్జరం తిరిగ దొరికింద్. 

"వీరేందరబాబా  గారు  గొపపి  మహిమ  గలవారలేలి 
ఉనానిరు.  వారినే  పిలుదాదం,  ఈ  వ్జారిన్ని  తిరిగ 
పరితిషిఠించమందాం"  అనానిరు  రాజుగారు, 
స్ంతోషంగా.

"అవ్స్రం  లేదు  మహారాజా!  వీరేందరబాబా-

గారు మరెవ్రో కాదు- మన యువ్రాజావారే!" 

అనానిడు శివడు, బాబాగారి పెటుటడు మసాలీని 
గడాడాలీని చూపిస్ూత!  
రాజుగారు  శివడి  యుకితన్  అరథిం  చేస్ుకొన్ 
గటిటగా  నవావరు.  శివడికి   ఒక  వ్రహాల 
మూటను బహుమానంగా అంద్ంచారు.  
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   మ రా య ద   మా ట ల  పి చ ు చు క
రచన:షేక్ నాగుల షరీప, అరవిందా హైెస్ూకల, కుంచనపల్లి, గుంటూరు.

రాఘవ్యయకు  ఎపపిటినుండ  ఒక  కోరిక- 

మాటాలిడే  పక్షిన్  పెంచాలన్.

చాలామంద్  చిలకను  పెంచుకొమమన్ 
స్లహాన్చాచురు  ఆయనకు.  "చిలకెైత  ఏవి 
నేరిపిత అవి నేరుచుకుంటుంద్" అనానిరు.

ఒకసారి  వాళ్ళాంటికి   కోయవాడు  ఒకడు 
వ్చాచుడు. అత్న్ దగగుర పంజరంలో ఒక పిచుచుక 
ఉంద్. "దన్కి మరాయదగా మాటాలిడటం వ్చుచు. 

చాలా  కషటపడి  నేరిపించాను  దన్కి"  అనానిడు 
అత్ను.  రాఘవ్యయ  దాన్ని  పరీక్షించి 

చూసాడు-  న్జంగానే  అద్  చకకగా 
మాటాలిడుత్ుననిద్!  రాఘవ్యయ  వెయియ 
రూపాయల్చిచు  దాన్ని  కొనుకుకనానిడు.

పిచుచుక న్జంగానే చాలా మంచిద్. రోడుడా మద 
ఎవ్రు పోత్ునాని అద్ వాళ్లిన్ పిల్చేద్- "రండి! 

కూర్చుండి!  ఏం  పుచుచుకుంటారు, కాఫీనా-

టనా?"  అన్  అడిగేద్.  అందరూ  దాన్ 
మరాయదను  చూసి  మురిసిపోయేవాళ్ుళా. 
రాఘవ్యయ న్ పరిశంసించేవాళ్ుళా.
ఒకసారి  రాఘవ్యయ  దుకాణం  నుంచి  ఇంటికి 
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వ్చేచుస్రికి  ఇలలింతా  గందరగళ్ంగా  ఉంద్- 

దొంగలు  పడి  ఇంట్లి  ఉననిదంతా 
ఊడుచుకుపోయారు!  రాఘవ్యయకు  మతి 
పోయినటలియింద్- "ఆ దొంగల్ని నువవ గురుత 
పడతావా?" అన్ అడిగాడు పిచుచుకన్, రవ్ంత్ 
ఆశగా.

"రండి! కూరోచుండి! ఏం పుచుచుకుంటారు, 

కాఫీనా-టనా?"  అననిద్  పిచుచుక, 

ఉతాసిహంగా.

అకసామత్ుతగా   అరథిమైంద్  రాఘవ్యయకు- 

'దారిన  పోత్ునని  దొంగల్ని  ఈ   పిచిచు  పిచుచుకే 
ఆహావన్ంచి  ఉంటుంద్  ఇంట్లికి!'  "కాఫీ 
కావాలా,  ట  కావాలా?"  అన్  అడిగేస్రికి, 

కాదనలేక  దొంగలు  లోన్కి  వ్చిచు,  ఉననిదంతా 
ఊడుచుకుపోయి ఉంటారు!'
మరుకణం  పిచుచుకకి  విముకిత  లభించింద్. 

రాఘవ్యయ దాన్ని  వ్ద్లేసి, పంజరాన్ని గరాటు 
వేశాడు. 

'మాటాలిడే  పక్షి  చేత్లకు  బరువ'  అన్  బాగానే 
అరథిమైంద్  అత్న్కి.  "ఏ   కుకకనో   పెంచినా 
విశావస్ంగా ఆ దొంగల   కండలు  పీకి   ఉండేద్-

అనవ్స్రంగా  దన్ని  నమిమ,  చెడాడాను" 
అనుకునానిడత్ను, న్టూటరుస్ూత.
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రాము: అరథి శాస్తరం అంటే ఏంటి, భౌతిక శాస్తరం అంటే ఏంటి?

సోము: అరథిం కాన్ శాస్తరం  అరథి శాస్తరం.  బహు తికక శాస్తరం  భౌతికశాస్తరం !

జోకు
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దొ ం ద ూ  దొ ం ద
అణు  యుదాధలు  పరిపంచం  మొతాతనీని  నాశనం  చేసేసాతయి.  అలాంటి  యుదాధలకు  మనం  ఏమంత్  దూరంలో  
లేము.  మరి  ఇంకో   రెండు  వేల  స్ంవ్త్సిరాల  త్రావత్   భూమి  ఎటాలి  ఉంటుంద్?  అస్లు  ఇకకడ  మనుషులే  
ఉండరేమో,  అందరూ  అణుధారిమకత్కు  బల్  అయిపోతారేమో...  ఇద్   ఆ  రోజుల  కథ-  చదవ్ండి,  అరథిం  
అవత్ుందో లేదో చూడండి...

రచన: యన్.మానస్,7 వ్త్రగతి, ఆర.ఇ.సి, పగడాల వారిపలెలి.

కీరిస్ుత  శకం  4250 వ్  స్ంవ్త్సిరం.  భూ 
పరిపంచంలో  అపపిటికి  చాలా  యుదాధలు 
వ్చాచుయి.  మనుషులంతా  ఆ  యుదాధలోలి 
చెలరేగన  రసాయన్క  జావలలోలిను, 

అణుజావలలోలిను  మాడి  మసై  పోయారు. 

ఎవ్రో  కొందరు  మనుషులు  మాత్రమే, 

అకకడకకడా  మిగల్  ఉనానిరు.  వాళ్ుళా 
అయినా   ఎలా  మిగల్  ఉనానిరో  చెపపిటం 
కషటం..ఉనానిరంటే ఉనానిరు; లేరంటే లేరు.
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ఆ  స్మయంలో   ఒక  ఊళ్లి   వ్యవ్సాయం 
చేస్ుకుంటూ  ఉండేవాడు  భాస్కర.  అత్ను 
ఉండే  పారింత్ం  అంతా  పెదద  ఎడారిలాగా 
ఉండేద్.  అత్ను  పొలాన్కి   వెళ్ళా   దారిలో 
మటుకు    కొన్ని  పొదలు, కొన్ని   చెటులి  ఉండేవి. 

అకకడ   ఒక  అమామయి   కూర్చున్   ఏడుస్ూత 
ఉండడం    గమన్ంచాడు  భాస్కర.  ఆ 
అమామయి   ఒక   రోజు   వ్చిచు    ఏడుస్ుతంద్; 

మరుస్టి   రోజు  రాదు-  భాస్కర ఆమన్  ఇలా 
చాలా  సారులి  చూశాడు;  కానీ  పెదదగా 
పటిటంచుకోలేదు.  భూ  పరిపంచంలో  ఎవ్రూ 
ఇంకొకరిన్ గురించి పటిటంచుకోకూడదు.

ఒకరోజు  అత్ను  ఆగలేకపోయాడు-  ఆ 
అమామయి   దగగురకు   వెళ్ళా   "ఎందుకు 
ఏడుస్ుతనానివ?" అన్ అడిగాడు. 

"మా  అమామనాననిలు  నాకు   ఇషటంలేన్   పెళ్ళా 
చేస్ుతనానిరు.  అందుకనే   నేను   ఎపుపిడ 
ఇకకడికి  వ్చిచు  ఏడుస్ుతనానిను" అంద్ ఆమ.  

"'నాకు   ఇషటం  లేదు'  అన్   చెపపిచుచుకదా,  మ 
అమామనాననిలకు?" అడిగాడు భాస్కర.

"మా  అమమకు   చెపిపినా   విన్పించుకోదు-మా 

నాననికి  నేను  ఇంట్లి  ఉంటే  బరువ.  నువవ 
ననుని  పెళ్ళా  చేస్ుకోరాదూ?" అంద్ ఆ పిలలి. 
భాస్కర  కొంచెం   ఆలోచించి,  అందుకు 
ఒపుపికునానిడు . 
వాళ్లి  పెళ్ళాకి  ఎవ్రూ  రాలేదు.  వాళ్ూళా  ఎవ్వరినీ 
పిలవ్లేదు.  భూలోకంలో  జరిగే  పెళ్ళాళ్ళాకి 
ఎవ్వరూ ఎవ్వరినీ పిలవ్రు.

అయిత  న్జాన్కి  ఆ  అమామయి ఒక  దయయం- 

ఆ స్ంగతి  భాస్కరకు  తెల్సినటులి లేదు.  

పెళ్ళా   చేస్ుకొనానిక కూడా ఎపపిటిలాగే  పొలాన్కి 
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వెళ్ళావాడు  భాస్కర. ఆ  స్మయంలో  దయయం 
ఆరు  కడవ్ల   నీళ్ుళా   తెచిచు,   పెదద   పాత్రకు 
అననిం   వ్ండి,   రాశి   పోస్ుకొన్   తినేద్. 

త్రావత్   ఇలలింతా  శుభరం  చేసేద్. 

ఆమ   అలా   చేస్ుతండగా  చూసిందామను, 

అటుగా  పోత్ునని   ఒక   అవ్వ.   భూలోకంలో 
మనుషులెవ్వరూ అటాలింటి పన్ చెయయరు.

అవ్వ   ఈ   విషయాన్ని    వెంటనే   భాస్కరకు 
చెపాపిలనుకుననిద్.  ఆరోజు   సాయంకాలం 
భాస్కర  ఇంటికి  వ్చాచుక, అత్న్ భారయ  ఇంట్లి 
లేన్   స్మయం   చూసి,  ఆ  అవ్వ   భాస్కర 
ఇంటికి   వ్చిచు  చెపిపింద్-  "చూడు,  నీ  ఇంట్లి 
ఉననిద్   ఒక  దయయం"  అన్.   భాస్కర  ఏమ 
అనలేదు. 

"నువవ   పొలాన్కి    వెళ్ళాన   త్రావత్,  ఆరు 
కడవ్లతో   నీళ్ుళాతెచిచు   పెదద   పాత్రకు   అననిం 
వ్ండి,  రాశి   పోసి   తింటుంద్-  దయయం 
కాకపోత  ఇలాగ  ఎందుకు  చేస్ుతంద్  చెపుపి?" 

అన్, వెళ్ళాపోయింద్ అవ్వ.  
భాస్కర  కొద్దసేపు ఆలోచించి, పడుకునానిడు. 

మరుస్టి   రోజు   భారయతో   "నేను   పకక  ఊరు 

వెళ్ుత్ునానిను"  అన్   చెపిపి,  బయటకు 
వెళ్ళానటులిగా వెళ్ళా,  కనబడకుండా తిరిగవ్చిచు, 

అటకమద్కి   ఎకిక  దాకుకనానిడు.  

'ఎవ్రూ   లేరుకదా'  అనుకొన్,  ఆరు   కడవ్ల 
నీళ్ూళా  ఒకేసారి  తెచిచు,  అననింవ్ండి  రాశి  పోసి 
తినటం మొదలు పెటిటంద్ దయయం.  

అంత్లోనే  భాస్కర  అటక ద్గ, వెనుక  నుండి 
వ్చిచు,  ఆ   దయాయన్కి  కళ్ుళా  మూసిపెటాటడు: 

దయయం  ఒకకసారిగా  ఉల్కిక  పడింద్. 

గబుకుకన  విడిపించుకొన్,  చూసి   "భాస్కర, 

నేను  ఎవ్వరో  నీకు  తెల్సి  పోయిందా?  నేను 
దయాయన్ని  కదా,  నీకు  నేనంటే  భయం 
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వేయలేదా?" అన్ అడిగంద్.

అపుపిడు భాస్కర  బిగగురగా నవేవసి, "ఓసి పిచిచు 
దయయమా! నీకు అస్సిలు మదడు  లేదు కదా! 

ఈ  భూమి  మద  మనుషులు 
ఎందుకుంటారు? ఉననిదంతా మనమే! ఏదో, 

మన పిచిచుకొదద 'అవ్త్ల్వాళ్ుళా మనుషులేమో' 

అన్  ఆశపడుత్ూ  ఉంటాం,  అంత!" 

అనానిడు. 

అపపిటివ్రకూ   'త్న  భరత   ఒక  మన్షి'  అన్ 
గరవపడుత్ూ  ఉనని  దయాయన్కి  'అత్నూ 
దయయమే'  అన్  అరథిం  అయి, 

న్రాఘాంత్పోయింద్. 

కీరిస్ుతశకం  4250 లో  న్జంగానే  ఈ 
భూపరిపంచంలో   మన్షననివాడు  భూత్దదం 
పెటిట  వెతికినా  కనబడడు'  అన్  దాన్కీ 
తెల్సివ్చిచునటులింద్,  గటిటగా  న్టూటరిచు 
ఊరుకుననిద్.

28

తెనుగుదనమువ్ంటి తీయందనము లేదు
తెనుగు కవలవ్ంటి ఘనులు లేరు
తెనుగు త్ల్లి సాధుజన కలపివ్ల్లిరా
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

కషటపెటటబోకు కనని త్ల్లి మనస్ు
నషటపెటటబోకు నానని పనులు
త్ల్లిదండురిలనని దెైవ్ స్న్నిభులురా
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

దశసేవ్కంటె దవ్తారచున లేదు
సావరథిపరత్కంటె చావలేదు
సానుభూతికంటె స్వరగుంబు లేదురా
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

అందమైన స్ూకిత అరుణోదయంబటులి 
బాల మానస్ముల మేలుకొలుపి
స్ూకితలేన్ మాట శృతిలేన్ పాటరా
లల్త్ స్ుగుణజాల! తెలుగుబాల!

పదాయలు

           తెలుగుబాల పదాయలు రాసింద్     'కరుణశ్రి' జంధాయల పాపయయ శాసితరగారు. 
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బి య య పి పి ం డి  భ ూ త్ ం
రచన:బి.సిగధ, 8 వ్ త్రగతి, రిషివాయలీ స్ూకల, మదనపల్లి, చిత్ూతరు జిలాలి.

చిననిపుపిడు   నేను   ఒక   చోట   కుదురుగా 
కూర్చునేదాన్ని  కాదు. ఎపుపిడ  కాళ్ుళా కాల్న 
పిల్లిలా   అటూ-ఇటూ   తిరుగుత్ూనే 
ఉండేదాన్ని.  ఎవ్రూ   చూడకుండా   ఎనోని 
వ్స్ుతవలు  బయటకు  పీకి  వాటిన్  పరిశ్ల్ంచే 
దాన్ని. 
ఆ  యేడాద్   వేస్విలో    విపరీత్ంగా   వేడి. 

బయట  చాలా  ఎండగా   ఉండేద్-అందుకన్ 
మేము   మధాయహనిం   పూట   దొడలి 
మామిడిచెటుట   కింద   మడత్మంచాలు 
వేస్ుకొన్   విశారింతిగా   పడుకునేవాళ్లిం, 

ఆడుకునేవాళ్లిం.

ఒకరోజు   మధాయహనిం   అటాలి  నేను  మామిడి 
చెటుట  దగగుర  ఆడుకుంటూ  ఉండగా    మా 
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అమమమమ  ఆ  నాడే   ఎండబెటిటన  బియయపిపిండి  
నా కంటపడింద్.  న్జంగా  చెపాపిలంటే  నాకు 
ఆ   బియయపిపిండి   ఏమంత్  నచచులేదుగానీ, 

పిండి  ఉనని  ఆ   జలెలిడ   మటుకు  చాలా 
ఆకరషాణీయంగా   ఉంద్.  అందరూ   పడుకు-

నానిరో   లేదో   చూసి,  నేను  పాల  దగగురికి  వెళ్ళా 
పిల్లిలాగా  ఆ జలెలిడ  దగగురికి వెళ్ళాను. 

జలెలిడ  చూడడాన్కి  చాలా  వింత్గా  ఉంద్. ఒక 
పాలిసిటకు  రింగు ఉంద్; దాన్లో గుండరంగా  ఉనని 
గటిట   వ్ల  ఒకటి   ఉంద్.  జలెలిడను  కొంచెం 
పీకామంటే   ఆ   పాలిసిటకు  రింగు,  జాలీ   రెండ 
ఊడి  వ్చేచుసాతయి- భలేగా. 

నేను  రెండు   న్మిషాలు   దాన్కేసి   చూసా.  ఆ 
జలెలిడ   కిరింద    ఒక   కాగత్ం   ఉంద్.  దనెనిైనా 
ఎండబెటిటనపుపిడు  నేలమద  పెటటకూడదు-

ఏదెైనా  ప్పరు  వేసి,  దాన్మద  పెటాటల్-  మటిట 
అంటకుండానననిమాట.  నేను  మలలిగా  వెళ్ళా 
జలెలిడను ఎతాతను-  కాగత్ంతో   స్హా.  రవ్వంత్ 
పిండి  కూడా   కిందపడలేదు! 

నాకు  చాలా  స్ంతోషం  వేసింద్.  కాయితాన్ని 
అటాలిగే  పటుటకొన్  కిరింద  అంతా  వ్ంగ  చూశా. 

భలే ఉంద్. 'ఇపుపిడు ఈ  జలెలిడన్  తిరగ తిరిపిపి 
చూదాదం'  అనుకునాని.  కాయితాన్ని  ఎతితత 
జలెలిడ  కూడా  దాన్తోబాటు లేస్ుతననిద్.  జలెలిడ 
మాత్రమే  ఒకకసారి  ఎగరి  తిరగబడిత 
బాగుండు. 

నేను కాయితాన్ని ఒకకసారిగా ఎతిత చూశా. 

జలెలిడ  కొంచెం  ఎగరింద్.  కాయితాన్ని  ఇంకా 
ఇంకా  పైెకి  ఎతాత.  చివ్రికి  ఏమైందో  ఏమో, 

జలెలిడ  ఒకకసారిగా  కాయిత్ం  మద్నుండి 
జారి,  నా  నెతిత  మద   బోరాలి  పడింద్!  నా 
త్లమద  అంతా   బియయపిపిండి!  నా 
చేత్ులన్ండా  బియయపిపిండి!  నేను    నా 
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త్లమద్నుండి  జలెలిడను  తీసి,  వెనకిక  తిపిపి, 
దాన్ని మళ్ళా నా నెతిత మద పెటుటకున్, త్లతోటే 
జాలీన్  బయటికి  తోశాను.  మరికొంత్  పిండి 
పడింద్,  నా   మద.   వ్ల   నా   త్లమద 
న్ల్చిపోయింద్,  పాలిసిటకు   రింగు  మడలో 
దండలాగా   పడింద్!  నాకు  చాలా  స్ంతోషం 
వేసింద్:  'బియయపిపిండి  నాకు  పూజ  చేసి, 

దండ కూడా వేసింద్ మరి!'

ఆ  స్ంతోషంలో    నేను   ఇంకో   ఘనకారయం 
చేశాను-

'ఎండలు బాగా ఉనానియి' అన్ చెపాపిను కదా, 

మామిడి చెటుట కిరింద చలలిగా ఉంద్. మా అమమ, 
అమమమమ,  ఇంకా  ఇంట్లివాళ్ుళా  అందరూ 
చెటుట  కిరింద  మంచాలు  వేస్ుకొన్  పడుకొన్  న్దర 
పోత్ునానిరు  హాయిగా.  నా  స్ంతోషాన్ని 
వాళ్ళాతో  పంచుకోవాల్  కదా,  అందుకన్  నేను 
కిరిందపడడా జాలీన్ తీస్ుకెళ్ళా, మా అమమ ముఖం 
మద  పెటిట  ఒతిత,  "ఓయ...ఓయ..."  అన్ 
అరిచా.

ఇంక ఏం చెపాపిల్? మా అమమ నా అవ్తారాన్ని 
చూసి  ఎంత్  జడుస్ుకుననిదో  చెపపిలేను. 

"కెవవ"మన్  అరిచింద్  ఆమ  పడుకొనే.  మా 
అమమమమ కూడా  గబుకుకన లేచి కూరుచుననిద్. 

అమ   మొఖం   చూసేత   'ఎకకడ 
మూరఛపోత్ుందో ' అన్  టెనషాన్ పుటిటంద్! 

వాళ్లి    అరుపులకు   మిగల్న   వాళ్లిందరూ 
లేచారు.  అదంట్  మరి-  అందరూ   ఏ 
దయాయనోని   చూసినటుట   తెలలిబోయారు. 

కొందరి   నోరలియిత   అటాలిగే   తెరుచుకున్ 
ఉండిపోయాయి! 

'బియయపిపిండిన్   నేలపాలు   చేసినందుకు  మా 
అమమమమ   ఏమంటుందో' అన్  నాలో  అలజడి 
మొదలైెంద్.  అదృషటవ్శాత్ూత  అమమమమకి  అద్ 

31



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-54

నేనన్ గాన్,  నామద ఉననిద్ బియయపిపిండి  అన్ 
గాన్  అరథిం  అవ్వలేదు.  'అకకడుననిద్  ఏదో 
దయయం' అనే అనుకుననిదట, ఆమ!  

కొంచెం సేపటికి మామయయ బిగగురగా నవావడు. 

అంత్లోనే  అందరూ   తరుకొన్  స్పిృహలోకి 
వ్చిచునటులినానిరు;  గటిటగా   నవ్వటం   మొదలు 
పెటాటరు.  త్రువాత్  అమమమమ,  అమామ  కూడా 
పడీ  పడీ   నవావరు.  నవ్వటమే   కాదు-  మా 

మామయయ    ఐత   ఆరోజున  నావి   రెండు-

మూడు  ఫోట్లు  కూడా  తీస్ుకునానిడు! 

ఆ  ఫొట్లు  ఇంకా  ఉనెనిై,  నా  దగగుర.  వాటిన్ 
చూసినపుపిడలాలి   ఆ   స్ంఘటన   న్ననినే 
జరిగనటులి  అన్పిస్ుతంద్-  

చిననినాటి   జాఞాపకాలే   గద,  నాణయమైన 
జాఞాపకాలు!?
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స్తిత రాజు లక్ష్మీనారాయణ (బాపు)

డిగ్ రిలో చేరిన కొత్తలోలి, అంటే 1952లో గ్సిన
ఈ చకకన్ బొమమ గొపపిదనం ఏంట్ 
తెలుసా? దన్ని  ఒకే గ్త్తో గ్శాడాయన!

మరూ గ్యచుచు, పరియతినించి చూడండి!

1945 నుండి 1959 వ్రకూ, 14 స్ంవ్త్సిరాల 
పాటు వెలువ్డిన 'బాల' పతిరిక   బాపు, 

ముళ్ళాపూడి వెంకట రమణ లాంటి పిలలిలు 
చాలామంద్న్  రాసేందుకు, గ్సేందుకు  
పోరిత్సిహించింద్.  రమణ ఆ రోజులోలి 'బాల' 

కథలకు స్ంపాదకుడుగా కూడా 
వ్యవ్హరించాడు!
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ప రి పా ల కు లె వ్ ర ు?
మూలం: ధనుంజయరావ, నందనగారిమణ పాఠశాల, గుంటూరు. మారుపిచేరుపిలు: కొత్తపల్లి

అనగనగా   ఒక  అడవి.  ఆ   అడవికి  రాజు 
సింహం.  సింహరాజు  కాసాత   ముస్ల్-

వాడయాయడు. 

దటటమైన  ఆ  అడవిలో   చాలా   జంత్ువలు 
ఉనానియి.  సింహం  పాలనలో  అవ్నీని 
కషటమననిద్  ఎరుగకుండా   జీవించాయి. 

ఇపుపిడేమో, మరి- సింహరాజుకు శకిత  త్గగుంద్; 

రాజయభారం మోయలేక పోత్ుననిద్. 

ఒకరోజున    సింహం   అడవిలో   ఉనని 
జంత్ువలన్నిటికీ   కబురు  పంపింద్.  పుల్, 

ఏనుగు,  చిరుత్,  తోడేలు,  నకక,  కోతి, 

పాము,  రకరకాల  పక్షులు-  ఎనెనినోని 
వ్నయపారిణులు   సింహరాజు  పిలుపును 
అందుకొన్ ఒక చోట చేరి కూరుచునానియి.

 సింహరాజు వాళ్ళాతో - "చూశారు గదా, నేను 
ముస్ల్వాడిన్  అయిపోయాను.  రాజయం 
ఇపుపిడు  బరువగా  అన్పిస్ుతననిద్.  ఇనానిళ్ూళా   నా  శకిత  కొదద  స్మస్యలను  పరిషకరించుకుంటూ 
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వ్స్ుతనానిను. ఇక ఇపుపిడు  నా వారస్ుడిన్ ఎంపిక చేస్ుకోవాల్సిన స్మయం దగగురపడింద్. 

ఈ అడవికి  రాజు కాదగనవాడు  బలవ్ంత్ుడు, 

బుద్ధ  శాల్  అయిఉండాల్.  అంతకాదు- 
అత్న్కి  సావరథిం  త్కుకవ్  ఉండాల్,  సేవా  భావ్ం 
ఉండాల్.  పరిజలకోస్ం  పారిణాలు  పణంగా 
పెటటగల్గేంత్  సాహస్వ్ంత్ులెవ్రో  ముందుకు 
రండి.  మలో  ఒకరిన్  నా  వారస్ున్గా  ఎంపిక 
చేస్ుకొన్,  రాజయపాలనలో  శికణన్సాతను" 

అననిద్.  

సింహం  ఈ  మాట  అనగానే  పుల్ ముందుకు 
వ్చిచు  న్లుచుననిద్- "నేను   బలశాల్న్,  ధైరయశాల్న్.  అడవిలో  ఉనని  జంత్ువలనీని  నా  ప్రు  వినగానే 
భయంతో  వ్ణికిపోతాయి. ననుని  ఈ అడవికి 
రాజుగా  న్యమించండి" అన్  అడిగంద్.

మిగతా జంత్ువలనీని  వెంటనే  "వ్దుద! ఆ పుల్ 
మాకు వ్దుద! మాకు వ్దుద!" అన్ అరిచాయి. 

అంత్లో  చిరుత్పుల్  ముందుకు  వ్చిచుంద్. 

"పరిభూ!  పెదదపుల్  కూరిరత్వం  ఎరుగన్వారు 
లేరు.  అలాగే  నా  వేగం  అందుకోగలవారూ 
లేరు.  పుల్లోన్  శకీత,  గురరింలోన్  వేగమూ, 

నకకలోన్ చలాకీదనమూ ఇవ్నీని నా సొత్ుతలు. 

మ  వారస్ుడిగా  నాకు  అవ్కాశం  ఇవ్వండి" 
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అననిద్.

మిగతా  జంత్ువలనీని  "వ్దుద!  వ్దుద! 
చిరుత్పుల్  మాకొదుద!"  అన్  అరిచాయి. 

చిరుత్పుల్  వాటివెైపు  కోపంగా  చూసి,  వెళ్ళా 
కూరుచుననిద్.

ఏనుగు   ముందుకు  వ్చిచు  అననిద్-  "నేను 
శాకాహారిన్.  బలశాల్న్.  ఈ  అడవిలో   వనని 
వారిలో  అందరికనాని   భారీ   శరీరం   నాద్.  ఈ 
అడవికి  త్గన  రాజున్  నేనే,  ఆలోచించండి" 

అననిద్  గటిటగా.  అకకడ  ఉనని   మాంసాహారి 
జంత్ువలనీని   "ఆ  ఏనుగు   మాకు  వ్దుద! 

ఏనుగు మాకు వ్దుద!" అన్ అరిచాయి.

ఆ  త్రావత్    కోతి,  పాము,  నకక,   నెమల్, 

తోడేలు  ఇవ్నీని  వ్రస్గా   ముందుకు   వ్చిచు 
త్మనే  వారస్ున్గా  న్యమించుకొ-

మమనానియి.  

"కోతి   చిల్పి  పనులు   చేస్ుతంద్.  ఇద్   మాకు 
వ్దుద  !" "అయోయ  , విషస్రపిం! మాకు వ్దుద!" 
"ఈ  నకకకు  సొంత్గా  చంపితినే  శకిత  కూడా 
లేదు-  మాకు  వ్దుద!" "అందంగా  ఎగరిత  స్రి 
పోత్ుందా,  రాజయం  అంటే  నాటయం  చేయటం 
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కాదు! ఈ నెమల్ వ్దుద" ఇటాలి వ్చిచున పరితిజంత్ువకూ ప్రులి పెటాటయి మిగల్న జంత్ువలనీని.
ఇంక ఎవ్రూ ముందుకు రాలేదు.  కొంత్ సేపు 
అందరూ   మౌనంగా  ఉనానిరు. 

త్రువాత్   సింహం   అననిద్  విచారంగా- 

"చూడండి,  ఇపుపిడు  నేను  మాటాలిడింద్- 

'అందరూ  కల్సి  ఎవ్రి  రాజున్  వాళ్ళా  ఎంపిక 
చేస్ుకునే'  పదధతి  గురించి.  దన్ని 
'పరిజాసావమయం' అంటారు. 

రాచరికం  నుండి,  ఇలా  త్మన్  తాము 
సొంత్గా  పరిపాల్ంచుకోవ్టంలోకి  అందరూ 
ఎద్గత త్పపి, పరిజాసావమయపు ఉదదశం ఏమాత్రం 
నెరవేరదు.  ఆ  స్మయం  ఇంకా  రాలేదన్  తెలుస్ూతనే  ఉననిద్-  చూశారుగా!  అందుకన్  మనం 
ఇంకొంత్కాలం  రాచరికంలోనే  కొనసాగుదాం.  నా  త్రావత్,  నా  వారస్ుడిగా,  నా  కొడుకు- 

సింహాన్కే  అవ్కాశం ఇవావలన్ న్శచుయించాను! మరంతా  మరింత్ కాలంపాటు నా కుమారుడికి 
విధేయులైె  వ్రితసాతరన్ ఆశిస్ుతనానిను" అన్.

అడవిలోన్  జంత్ుజాలమంతా  "సింహరాజుకీ  జై!  పాత్  సింహరాజుకీ  జై!  కొరిత్త  సింహరాజుకీ  జై!" 

అన్ న్నాదాలు చేశాయి!
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     తా యె త్ ు త మ హి మ
రచన:యస్.శంకరశివ్రావ,  ఉపాధాయయుడు/ఇందరజాల్కుడు,  యంపియుపియస్,  బదదలాపురం, 

కనగానపల్లిమండలం, అనంత్పురం జిలాలి.

బుకకపటనిం   స్ంత్కు   చుటుటపకకల  నుచాలా 
గారిమాల నుండి  పరిజలు  వ్స్ుతంటారు. ఆరోజు 
స్ంత్  రదదగా  వంద్.  స్ంత్లో   చివ్రన,  ఒక 
మూలకు  జనం  గుమిగూడి  వనానిరు. డలు, 
డపుపిల  శబదం  వ్సోతంద్ లయ బదధంగా- "రండి 
బాబూ!  రండి!  అందరూ  రండి!  త్మాషా 
చూడండి!"  అన్  గటిటగా  పిలుసోతంద్  ఒక 

గొంత్ు-  ఆ   పిలుపు   వినగానే   ముతాయలు  ఇక 
అకకడికి   వెళ్ళాకుండా  ఉండలేకపోయాడు. 

అకకడొక  గడడాం  సాయిబు  ఉనానిడు.   గారడి 
విదయలు,  మొండివిదయలు   పరిదరశిన  ఇవ్వడాన్కి 
అంతా   సిదదం   చేస్ుతనానిడు.  మధయ  మధయలో 
"బాబూ!  రండి!  పాముకు   ముంగస్కు 
పోటాలిట!  న్మమకాయల   నృత్యం  !  త్మాషా 
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చూడండి బాబూ! రండి!" అంటూ  అందరినీ 
పిలుస్ుతనానిడు. 

ముతాయలుతో  పాటు    చాలా    మంద్    జనాలు 
పోగు   అయినారు  అకకడ.  గడడాం  సాయబు 
చేతిలో  ఒక  పురెరి  పటుటకునానిడు.  ముందుగా 
వ్ృతాతకారంలో  ఓ  గ్త్  గ్సాడు. అందరినీ  గ్త్ 
మదకు  రమమనానిడు. పిలలిలను  కిరింద  కూరోచు 
మనానిడు.  అందరూ   అలాగే   చేశారు-  ఇక 
గడడాం  సాయిబు   పరిదరశిన  మొదలయింద్:

ముందుగా  ఒక బాలుడిన్  ఉదదశించి  "ఇధర  ఆ 
రే  బచాచు!"  అనానిడు.  జనాలోలించి   ఒక 
అబాబయి అత్న్ దగగురికి  వెళ్ళాడు. 

"నీ ప్రేమిటి?" 

"ఉదయ" 

"ఏం చదువత్ునానివ?" 

"ఐదవ్ త్రగతి" 

"ఏ  ఊరు?" 

"ఇద  ఊరు" జవాబిచాచుడు అబాబయి. 

"ఇధర బెఠై" అనానిడు  మొండిసాయిబు. 

అబాబయి  కూరుచునానిడు.  సాయిబు  అత్న్ 
త్లమద    చేయి   ఉంచి,  పురెరిను   అత్న్  త్ల 
చుటూట   మూడుసారులి  తిపాపిడు.  అంత!  ఆ 
అబాబయి  స్ృహలేకుండా   పడిపోయాడు! 

సాయిబు  అబాబయిన్    తిననిగా   పడుకో-

బెటాటడు.  పైెన  త్లనుండి  కాళ్లి  వ్రకూ   నలలిన్ 
వ్స్తరం   కపాపిడు.  ఒక  డబాబలో   నుండి 
తాయెత్ుతల   గుతితన్   బయటికి   తీసాడు- 

"వీటిన్   చూడండి.  ఆద్వారం   అమావాస్య 
నాడు,  మా  ఊరి  స్మశానంలో   పూజలు   చేసి 
తెచిచున   'మహిమ  గల   తాయెత్ుతలు'  ఇవి!" 

అన్ పరిజలకు  చూపాడు. "వీటిన్ ధరిసేత  ఎంత్ 
బలం  ఉనని   శత్ురివెైనా   నీకు   మిత్ురిడు 
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అయిపోతాడు;  దయాయలు,  భూతాలు, 
పరారు  అవతాయి;  లక్ష్మీదవి   నీకు   తోడు 
అవత్ుంద్;  దారిదరయం   పారిపోత్ుంద్!" 

అనానిడు. 

చుటూట  చేరిన  జనాలందరూ  అనుమానంగా 
ముఖాలు  పెటాటరు.

"మకు   అనుమానంగా  ఉంద్  కదా,  ఇపుపిడు 
ఈ  తావీజుల   మహిమలు   చూడండి!" 

అనానిడు  గడడాం సాయిబు. 

కిరింద  పడి  ఉనని   అబాబయి  మద  నలలి  బటట 
కపాపిడు కదా, ఇపుపిడు  ఆ అబాబయి  ఎదపైెన 
తాయెత్ుతల గుతితన్  పెటాటడు-

"ఇదంటి  రా,  బేటా?"  అనానిడు  పిలలివాడితో, 

చుటూట  చేరిన  వాళ్ళాలో  ఒకరి   కళ్ళాజోడును 
చూపిస్ూత . 
"కంటి   అదాదలు"  అనానిడు  పిలలివాడు.  వాడి 
మద  త్లనుండి  కాళ్లి  వ్రకూ   నలలి  బటట  ఇంకా 
అలాగే ఉంద్!

"ఎలా  చెపాపిడు?"  ఆశచురయంగా  చూస్ుతనానిరు 
జనాలు.

"ఇదందో   చెపపిరా,  చినాని?!  అనానిడు 
సాయెబు- అకకడ చేరిన తాత్వెైపు చూపిస్ూత. 
"చేతికరరి!" అనానిడు ఆ  పిలాలిడు. 

"ఎలా   చెబుత్ునానివరా?"  అడిగాడు 
మొండిసాయిబు. 

"తాయత్ుత   మహిమ!"  అనానిడు  అబాబయి 
ఠకుకన.  

మళ్ళా   అడిగాడు  సాయిబు-  "ఇదమిటిరా, 

కురారిడా?" 

"పెనుని" 
"మరి ఇద్?" 

"త్ువావలు" 

"ఎలా చెపాపివరా?"

"తావీజు మహిమ!"

"మరి  ఇద్?" 

"గడియారం."  "ఇద్?"  "చేతిస్ంచి." 

"ఇద్?"  "తాత్యయ  మస్ం."-  అడిగన   పరితి 
పరిశనికు   అబాబయి  ఠకఠక  మన్ 
జవాబిస్ుతనానిడు. 
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"ఎలా  చెబుత్ునానివరా?"  అంటే   "తాయెత్ుత 
మహిమ!" అంటునానిడు. 

"స్రే,  బాబులూ!  ఇపుపిడు  చెపపిండి.  ఈ 
తాయెత్ుతలు  ఎవ్రెవ్రికి   కావాలో 
చేత్ులెత్తండి"  అనానిడు  గడడాం  సాయిబు, 

తాయెత్ుతల గుతితన్ ఎతిత అందరికీ చూపిస్ూత.
అకకడ  చేరిన  వాళ్ుళా  అందరూ  ఉతాసిహంగా 
చేత్ులెతాతరు. 

"అందరికీ   ఇవ్వడాన్కి   త్కుకవ్   వనానియి. 

కొందరికి  మాత్రమే  ఇసాతను. దన్  ఖరుచు  వ్ంద 
రూపాయలు  అవత్ుంద్.  'ఇసాతం' 

అనేవాళ్ుళా   ముందుకు   రండి"  అనానిడు 
సాయెబు.  ముతాయలు  కూడా   ముందుకె-

ళ్ళాడు.  వ్ందరూపాయల్చిచు,  తాయెత్ుత 
తీస్ుకునానిడు. 

"దన్ని   ఎలా   భదరపరచుకోవాలో   చెబుతాను- 

కూరోచుండి.  మిగల్న   వాళ్ుళా  ఇపుపిడు 
వెళ్ళాపోవ్చుచు"  అనానిడు   సాయెబు. 
అందరూ   వెళ్ళాపోయారు-  తాయెత్ుత 
కొనుకుకనని   ఇరవెైమంద్   త్పపి.  సాయెబు 
వాళ్ళాందరినీ  త్న  ముందు    కూరోచుబెటుటకొన్ 

ఏవో   మంతారిలు   చద్వాడు. "స్రే,  ఇపుపిడిక 
ఇవి   భూమికి   త్గలకుండా   మొలకు 
కటుటకోండి"  అన్   చెపాపిడు. "ఇక   అందరూ 
వెళ్ళా రండి" అన్  పంప్సాడు. 

అందరూ   వెళ్ళాపోగానే  అకకడ  ముస్ుగు 
పెటుటకొన్   పడుకునని   అబాబయిన్   లేపాడు. 

అత్న్  చేతికి   పాముల  బుటట   ఇచాచుడు;  త్ను 
మిగతా  సామాను  చేత్  పటుటకునానిడు. 

ఇదదరూ స్ంత్లోన్ జనాలలో  కలసిపోయారు.

తాయెత్ుత కటుటకునని ముతాయలు ఇలులి 
చేరుకోగానే   భారయ  "సీతాలు"  ఎదురు 
వ్చిచుంద్.  సీతాలు   పదవ్త్రగతి  వ్రకు 
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చదువకుననిద్.  చాలా  తెల్వెైనద్ కూడా.  భరత 
చేతిలో  ఖాళ్   స్ంచీన్  చూసి    "డబుబలు 
పోగొటుటకునానివా?"  అన్  అడిగంద్. 

తాయెత్ుత  చూపించాడు  ముతాయలు. వెంటనే 
సీతాలు  ఏడుపు  లంకించుకుననిద్. 

"స్రుకులు  తెమమన్   స్ంత్కు   పంపిసేత 
తాయత్ుత  తెచాచుడురో!" అన్ ఏడిచుంద్. "ఈ 
తాయెత్ుత  కటుటకుంటే   ఎంత్టి  శత్ురివెైనా 
మిత్ురిడైపోతాడు  కదా,  దయాయలు-భూతాలు 
అనీనిపారిపోతాయి-  ఇవ్నీని  చెపాపిడా,  ఆ 
సాయెబు,  స్ంత్లో?!-  కంటి  అదాదలు, 
చేతికరరి, పెనుని..ఇవ్నీని చెపాపిడుగా?!" అననిద్ 
కోపంగా.  ముతాయలు  బికకమొహం  వేసి 
అడిగాడు-  "అవనే,  నీకెలా  తెలుస్ు 
ఇవ్నీని!?" అన్. 

"నా  చిననిపుపిడు  మా   నానని   రామసావమి 
కూడా   ఇలాగే   మోస్పోయాడు!  త్రువాత్ 
రహస్యం   తెలుస్ుకొన్  మోస్ం  వెనక రహస్యం 
ఏంట్ మాకందరికీ చెపాపిడు.  పావ్లా  విలువ్ 
చేయన్   తాయత్ుత   అద్.  దాన్కి   ఎటువ్ంటి 
మహత్యం   లేదు!  ముందుగా  సాయెబు 

"పాముకు-ముంగస్కు   పోటాలిట   చూడండి" 

అన్  జనాలను  పోగు  చేసాతడు.  ఓసారి  జనం 
పోగయిన  త్రువాత్   మాటలతో   ఏమారిచు, 

తాయెత్ుతలకు   మహతాయలునానియంటూ 
అందరినీ   మోస్ం  చేసాతడు.  'ఇధర   ఆ  రే 
బచాచు!'  అన్   పిలువ్గానే   వ్చేచు   అబాబయి 
అత్న్  కొడుకే!  ఇపపిటికెైనా  అరథిమంైదా, 

తాయెత్ుత  మహిమ   ఏమిట్?  సాయెబు 
కొడుకిక     ముందుగా   '1.కంటి  అదాదలు 
2.చేతికరరి    3.పెనుని   4.త్ువావలు 
5.గడియారం  6.చేతిస్ంచి    7.తాత్యయ-
మస్ం'  అన్  ఒక  వ్రస్లో   జవాబులు   చెపిపి, 
బటట  కొటిటసాతడు.  పరిశనిలు   అడిగేద్  త్నే  కదా- 

అద    వ్రస్  కరమంలో   జవాబులు  వ్చేచుటులి 
పరిశనిలు  అడుగుతాడు:  అంటే  ముందుగా 
ఎవ్రివెైనా   కంటి  అదాదలను   చూపిస్ూత 
"ఇదమిటి?"  అన్  అడుగుతాడననిమాట. 

కళ్ుళా  మూస్ుకొన్  పడుకునని  కొడుకిక  ఏమ 
కనబడనకకరేలిదు-  వాడు  టకుకన  "కంటి 
అదాదలు"  అంటాడు-  వాడికి  నేరిపిన  వ్రస్లో 
మొదటికి  అద  కద!  ఆ  త్రావత్  ఎవ్రెనైా 
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ముస్ల్  వాళ్ళా   చేతికరరిను   చూపిస్ూత 
"ఇదమిటి?"  అన్  అడగాల్.  అబాబయి 
ఠకుకన  త్న  దగగురునని  ల్స్ుటలో   రెండవ్ 
జవాబు-  'చేతికరరి'న్  వెలువ్రిసాతడు.  అటాలి 
ముందుగా  పెటుటకునని  గురుతల  పరికారం   అనీని 
వ్రస్గా  పరిశినించాల్;  అబాబయి   వ్రస్గా 
జవాబులు   చెబుత్ుంటాడు.  మధయలో 
వేరేవాళ్ళావ్రెైనా    పరిశనివేశారనుకో-  అపుపిడు 
అబాబయిగారి నోట మాట రాదు! ఇద్  కేవ్లం 
చినని గారడీ అంత- తాయెత్ుత  మహిమ  కాదు! 

'నీకు  మూఢనమమకాలు   బాగా   వ్ంటబటిటనెై' 
అన్  వాళ్ళాకు  బాగా  అరథిం  అయియంద్- 

అందుకన్   త్మ    గారడీతో  నీకు  బురిడీ 

కొటాటరు.  నువేవమో   'తెలలిన్వ్నీని  పాలు-

తాయెత్ుతలనీని  మహిమలు'  అనుకునానివ. 

రోజంతా   కూల్చేసి   స్ంపాద్ంచిన   డబుబను 
ఉతితనే త్గలేశావ!" అన్  ముగంచింద్. 

ముతాయలు  ముఖం  పాల్పోయింద్-  "ననుని 
కమించు   సీతాలూ!  ఇంకెపుపిడ   ఇటాలింటి 
వాటి  జోల్కి   వెళ్ళాను!  నాకు  ఇటాలి  కూడా 
మోస్ం  చేసాతరన్  తెలీదు  కదా,  అందుకన్ 
అమాయకంగా మోస్పోయాను"  అనానిడు. 

"ఈ  విషయాన్ని   అందరికీ   చెపుపి,  కనీస్ం 
ఇంకోళ్ళాయినా   నీలాగా   మోస్పోకుండా 
ఉంటారు!"  అననిద్  సీతాలు,  ముతాయలున్ 
కమించేస్ూత.
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పు స్ తక ం  -జా గ రిత్ త
మూలం:అభినవ,  2 వ్త్రగతి,  పెబెల  కీరిక్  హైె  మోన్టెస్రీ  స్ూకల,  ఏ.యస్.రావ  నగరం,  హైెదరాబాద. 

కథనం: అభినవ వాళ్ళామమ?

అనగనగా  ఒక   ఊరిలో   ఒక  బడి.  ఆ  బడిలో 
చందరం   అనే  అబాబయి  ఉండేవాడు.  చందరం 
చాలా   మంచబాబయి,  బాగా   చద్వి   స్ూకలోలి 
మంచి   ప్రు  తెచుచుకునానిడు.  ఒక  రోజు, 

చందరం వాళ్ళా  మాషాటరు  చందారిన్కి   ఒక  లైెబరరీ 
పుస్తకం  ఇచాచురు-చద్వి ఇమమన్. ఇస్ూత ఇస్ూత 
"చూడు  చందరం,  ఇద్   చాలా   విలువెైన 

పుస్తకం.  జాగరిత్తగా  చూస్ుకోవాల్-  స్రేనా?!" 

అన్  చెపాపిరు.  "అలాగేనండీ"  అన్  దాన్ని 
తీస్ుకున్   ఇంటికెళ్ళాడు    చందరం.

ఆ రోజు ఇంట్లి   ఆ పుస్తకాన్ని  రాతిరి  చాలా పొదుద  
పోయేవ్రకూ   చదువకునానిడు  అత్ను. 

"మళ్ళా  త్రువాత్  చదువదాంలే, ఇంక చాలా 
రాత్రయింద్"  అన్  అనుకొన్,  పుస్తకాన్ని   త్న 
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అరలో   పెటుటకొన్  పడుకునానిడు.  కానీ  ఆ 
అలమార  త్లుపు మూయటం మరిచుపోయిన 
స్ంగతి చూస్ుకోనేలేదు. ఇక తెలలివారాక దాన్ 
గురించి  మరేచుపోయాడు!  హడావిడిగా 
త్యారెై  స్ూకలుకి  వెళ్ళాపోయాడు.

చందరం  ఇంట్లి  లేనపుపిడు  చందరం  వాళ్లి   చిన్ని 
చెల్లి   మలలిగా  ఆ  అలమార   దగగురికి   వ్చిచుంద్. 

రాగానే  దాన్  కళ్ుళా  ఈ   కొత్తపుస్తకం  మద 
పడాడాయి:  "హాయ!  ఈ  పుస్తకం  భలే 
బాగుంద!" అన్  ఆ పుస్తకాన్ని  అంతా  చూస్ూత 
చూస్ూత   నల్ప్సిందా  పాప-  పాపం  చిననిద్ 
కదా, దాన్కి  ఏమ తెలీదు- అందుకన్. 

బడి నుండి  తిరిగ వ్చిచున  చందరం  ఆ పుస్తకాన్ని 
చూసీ  చూడగానే  ,  అద్  పాడయినందుకు 
చాలా  కంగారు  పడాడాడు.  "దాన్ని   రేపు 
మాషాటరికి   ఎలా  ఇవ్వను,  ఏమన్  చెపపిను?" 

అన్  చాలా  బాధపడాడాడు.  వాళ్లి    అమామ  నానని 
వాడిన్  స్ముదాయిస్ూత    "బాబూ!  మరేం 
ఫరావలేదులే,  నీ   చెల్లి   చిననిద్   కదా,  పాపం 
త్నకి  ఆ  పుస్తకం   విలువ్  ఏంట్   తెల్యదు 
కదా! నువవ  మాత్రం  మాసాటరుగారితో  న్జమే 

చెపుపి, స్రేనా?" అనానిరు. 

చందరం స్రేనన్  బడికి వెళ్ళాడు.

మాషాటరి గారి  చేతిలో  ఆ పుస్తకాన్ని  పెటిట భోరున 
ఏడాచుడు  చందరం.  ఏడుస్ూతనే   జరిగందంతా 
చెపిపి,  "ఈ  పుస్తకాన్ని  మళ్ళా  తెచిచుపెటాటలంటే 
తలేను. కానీ జరిగన  నషాటన్కి  మా నానని నడిగ 
డబుబ ఇచేచుసాతనండీ" అనానిడు. 

మాషాటరు  అంతా  విన్   ఒకక  న్మిషం  పాటు 
మౌనంగా  ఉండిపోయారు.  ఆ  త్రావత్ 
చిరునవవతో-  "చందరం!  పరవాలేదులే, 
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బాధపడకు.  రాతిరి  పడుకుననిపుపిడే  కొంచెం 
జాగరిత్తగా   త్లుపు  మూసి   ఉండవ్లసింద్. 

అయినా   ఏమ  పరవాలేదులే,  కాన్వవ. 
అయిత  ఇవాళ్లి   మాత్రం   నాకు  చాలా 
స్ంతోషంగా  ఉంద్-  నువవ  న్జం  చెపాపివ 
కదా,  అందుకన్.   నీ  న్జాయితీకిగాను 
నీకేదెనైా  బహుమతి  ఇవావలన్పిస్ుతననిద్. 

ఇద్గ,  ఈ   పెనుని-  నీకోస్మే,  చకకగా 

వాడుకో.  అయిత  గురుతంచుకో,  ఎపుపిడ 
ఇలాగే   న్జం   చెపాపిల్-  ఎవ్రేమనాని,  ఎంత్ 
నషటం   వ్చిచునా   స్రే-  స్రేనా?!"  అనానిరు 
చిరునవవతో,  పెనుని  చేతికిస్ూత.
చందరం  ఒకక  కణం  పాటు  ఆశచురయపోయాడు. 

ఆపైెన    స్ంతోషంగా   ఆ   కలాన్ని  పటుటకొన్ 
ఇంటికి పరుగుపెటాటడు. 
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ప రిక ృ తి
ఓ  పరికృతీ! 

నీ చలలిన్ ఒడిలోఆడుకునే  
అవ్కాశం ఇచాచువ
చలలిన్  నీ  గాలులతో  
 మాకు ఊపిరినూదావ
 పచచున్ నీ చెటలితో 
చకకన్  ఆరోగాయన్నిచాచువ
నీ  స్పిరేశి  మాకు మాత్ృస్పిరశి 
నీ  రూప్ మా ఆదరశిం.

రచన: జ.హరిచందన్, 8వ్త్రగతి, తజ టాయలెంట్ స్ూకల, కోదాడ.

పాడేద్ ఆట కాదు- ఆడేద్ పాటకాదు
పాటంటే  ఆటకాదు-ఆటలా పాడేద్ పాటకాదు
పాడిత  రాళ్ుళా  స్యిత్ం కరిగపోవాల్
రచన: ఐ.రాహుల, 8వ్త్రగతి, తజ టాయలెంట్ స్ూకల, కోదాడ.

అమమ   ప్రిమ మధురం
అనని  ప్రిమ  గౌరవ్ం
నానని   ప్రిమ  తీయదనం
చెల్లి   ప్రిమ చలలి దనం
వీళ్ళాంతా  చూపించిన ప్రిమను 
మనం మన దశంపైె కురిపిదాదం
రచన: ఐ.రాహుల, 8వ్త్రగతి, తజ టాయలెంట్ స్ూకల, కోదాడ.

కవిత్ల అలలిరి
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అ సా ధా ర ణ  త్ ర క ం
రూమ  ఒక  స్ూఫీ త్త్వవేత్త  .  పరిషాయాకు చెంద్న రూమ త్న భావ్నల్ని వ్యకీతకరించటాన్కి  చాలా   పిటటకథలు  
చెపాపిడు.  జంత్ువల చుటూటతా అల్లిన ఈ కథలు ఎందుకనో, మరి తెలుగులో కి  పెదదగా వ్చిచునటులి లేవ.  ఈ  
స్ంచికతోమొదలయేయ  'రూమ చెపిపిన కథలు '  పరితి నెలా  కొత్తపల్లి న్  చద్వే  మలాంటి  పిలలిలకు  పరితయకం...

ఒక  గొరెరి,  ఒక  ఆవ,  ఒక  ఒంటె-  మూడ 
కల్సి  ఎట్  పోత్ునానియి  ఓసారి.   దారిలో 
వాటికి ఒక  చకకన్ పచచుగడిడా మోపు,  నేలమద 
పడి కన్పించింద్.

గొరెరి  కొంచెం  ఆలోచించి,  "మిత్ురిలారా!  ఈ 
పచచుగడిడా  మోపును  చూశారుగా,  చాలా 

చిననిద్.   దన్ని  మనం  ముగుగురం  పంచుకొన్ 
తింటే  ఒకొకకకరికీ  నాలుగేసి  పోచలు  వ్సాతయి 
అంత.  వాటితో  ఎవ్వరికీ  త్ృపితగా  తిననిటులి 
అవ్వదు.  అందుకన్,  మనలో  ఎవ్రో  ఒకరం 
మాత్రమే  ఈ  గడిడానంతా  తినగల్గత 
బాగుంటుంద్.   మన  ముగుగురిలోనూ 
వ్యస్ులో  పెదదవాళ్ుళా  ఎవ్రో  చూసి,  వాళ్ళాకే 
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ఈ  గడిడామోపును  తినే  అధికారం  ఇదాదం- 

ఎందుకంటే   పరివ్కతగారు  ఏనాడ  సలవిచిచు 
ఉనానిరు  కదా,  "వ్యస్ులో  పెదదవారికి 
అన్నింటా,  ఎలలిపుపిడ  పారిధానయత్న్వ్వండి" 

అన్?!  అందుకన్,  మిత్ురిలారా,  మనం 
ఒకొకకకరం  ఇపుపిడు  మన  వ్యస్ు  ఎంతో 
చెపుపికుందాం.   అటాలి  మనలో  పెదదవాళ్ుళా 
ఎవ్రో  తెల్సిపోత్ుంద్" అననిద్.

ఇద్  విన్  ఆవ,  ఒంటె-  "స్రే,  కాన్యియ. 
ముందు నీ వ్యసంతో చెపుపి" అనానియి.

గొరెరి  చిరునవవ  నవివంద్.   "అబోబ!  నేను 
చాలా  పాత్వాడిన్!  ఖచిచుత్ంగా  చెపాపిలంటే 
అబరహాం కాలం  నాటి వాడిన్ నేను! మకు గురుత 
ఉందా,  ఆనాడు  దవన్  ఆజఞా  మేరకు  అబరహాం 
త్న కొడుకు ఇసామయేలును బల్ ఇచేచుందుకు 
తెచాచుడే,  ఆ  మదైానంలోనే  నేను  గడిడా  మేస్ూత 
కనబడాడాను! దన్నించి మరు లెకక కటుటకోండి, 

నేను ఎంత్ పాత్కాలం వాడినో!" అననిద్.

వెంటనే  ఆవ  అందుకుననిద్:  "ఓహ!  నేను 
నీకంటే   పాత్దాన్న్.  స్ృషిటలోనే  మొదటి 
మానవడు గదా, ఆదాము? అత్ను  ఆనాడు 

పొలం  దునేనిందుకు  ఎవ్రిన్  వాడాడను-

కుంటునానిరు?  ననేని!  నేను  ఆనాడు   అటాలి 
పొలం దునేని స్మయాన్కి  అబరహామూ లేడు, 

ఇసామయేలూ లేడు!" అననిద్.

ఆ స్రికి ఒంటెకు అరథిమైపోయింద్- "ఈ 
వాదనలు  వ్యరథిం.  ఇవి  ఎపపిటికీ  తెగేవి  కావ" 

అన్.  అద్ ముందుకెళ్ళా, గబగబా అకకడునని 
పచచుగడిడానంతా  మేసేసి,  న్రాఘాంత్  పోయి 
న్లుచునని  గొరెరి,  ఆవలు  తరుకునే  లోపు- 

"చూడండి,  నేను   ఎపుపిడు  పుటాటనో 
గురుతంచుకోవాల్సిన  అవ్స్రం  కూడా  నాకు 
ఇంత్వ్రకూ  కలగలేదు-  నేను  అంత్  పాత్ 
దాన్న్ అననిమాట! 'దవడు నా శరీరాన్ని, నా 
మడను  ఎంత్  పరితయకంగా;  ఎంత్  వింత్ 
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ఆకారంలో,  ఎంత్  వింత్  పరిమాణంలో 
స్ృషిటంచాడు'  అంటే,  అద్  చాలు-'నేను 
మకంటే  చాలా  చాలా  పాత్దాన్ని'  అన్ 

చెప్పిందుకు!" అననిద్  ఇకిల్ంచుకుంటూ.

సాధారణమైన  త్రకం  పన్చెయయన్  చోట 
అసాధారణమైన త్రకమే పన్చేస్ుతంద్ మరి!

48

మ న  గా ం ధీ
కత్ుతలు లేవ 
శూలము గాండీవ్ము అస్లే లేవ.

వెైరి మద  దండత్త  
సాయుధ బలగము లేదు
బలహీనమనై  కాయము 
కోపతాపాలు  బొతితగా శూనయము
మనోబలశాల్, వీరధీశాల్, వ్రమూరిత 
మన మహాత్మ గాంధీ.

రచన: పి. గాయతిరి దవి, ఖైరాతాబాద.

మ ూ డి ం టి కి !

టచర: మధుల్కా! పరిశని పత్రం తీస్ుకున్  గంటైెనా  ఏమ  రాయలేదమిటి?

మధూల్క: అద్ కాదు టచర... కిరింద్  పరిశనిలకు  'మూడింటికి'  స్మాధానాలు  
రాయమనానిరు,  మూడు ఎపుపిడు అవత్ుందా అన్ ఎదురు  చూస్ుతనానిను!

కవిత్, కారూటను, జోకు
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వె న క కా ళ్ లి దె బ బ
గాడిదలు త్మ వెనకకాళ్లిను తామే దవషిసేత ఏమవత్ుంద్? -ఇద్గ ఈ కరభం కథ చదవ్ండి...

రచన: నారాయణ, కొత్తపల్లిబృందం.

అనగా అనగా  కరభం అనే  చినని  గాడిద ఒకటి 
ఉండేద్.  అన్ని  గాడిదలాలిగే   అద  చాలా 
మొండిద్.  ఇంకా   ఏంటంటే,  పాపం   దాన్కి 
తెల్వితటలు   కాస్త   త్కుకవ్,  కోపం  ఎకుకవ్. 

దాంతో   దాన్కెపుపిడ   ఏదో   ఒక   కషటం 
ఎదురవత్ూనే  ఉండేద్.

ఒకసారి   అద్   మిగల్న   గాడిదలతో   పాటు 

రోడుడా  దాటుత్ుంటే  పరికకగా  పోత్ునని  గాడిద 
ఒకటి   దాన్  కాలును  తొకికంద్.  దాంతో 
కరభాన్కి   ఎంత్   కోపం   వ్చిచుందంటే,  అద్ 
అకకడికకకడే   రాయి  లాగా   న్లుచుండి 
పోయింద్.  వెనుక   వ్స్ుతనని    గాడిదలు   దాన్ని 
చాలా   నెటాటయి  -  కానీ   ఏం   పరియోజనం, 

పటుటదలకొదద   న్లుచునని  కరభాన్ని   కదలచుటం 
ఎవ్రికి   సాధయం?  కరభం  ఒకక   సంటమటరు 
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కూడా  ముందుకి  జరగలేదు. 

ఆ  స్రికే   రోడుడా   మద   వాహనాలనీని   చాలా 
న్లబడిపోయి,  "బయ"....మన్   హారనులి 
మోరిగంచటం  మొదలుపెటాటయి.  ఆ  డతరవ్రలిలో 
ఉతాసిహవ్ంత్ుడైన   వాడొకడు   జీపుతో 
కరభాన్ని   పరికకకు   నెటటటం   కూడా   మొదలు 
పెటాటడు. కానీ  కోపం వ్చిచున  కరభం  మరింత్ 
గటిటగా  నేలకు  కాళ్ులి  తాటించి న్లబడడాద్. అద్ 
చూసి   డతరవ్రుకు   మరింత్   నవ్వ, 

ఉతాసిహమూ  వ్చాచుయి.  అత్ను  దాన్ని 
ఎగతాళ్  చేస్ూత,  పాటలు  పాడుత్ూ,  జీపుతో 
మరింత్   పటుటగా  నెటాటడు.  చుటూటతా చేరిన 
జనాలు  కూడా   ఈలలు   వేస్ూత,  చపపిటులి 
చరుస్ూత   అత్న్ని   ఉతాసిహ  పరచటం 
మొదలుపెటాటరు. 

చివ్రికి   కరభం   పాపం  దబుబమన్   నేల  మద 
పడిపోయింద్.  రెండు   చకారిల   వాహనాలకు 
దారి  లభించటం,  ఒకకటొకకటిగా   అన్ని 
వాహనాలూ  కరభాన్ని  రోడుడా మద వ్ద్ల్  పరికక 
నుండి  త్పుపికొన్  వెళ్లిపోవ్డటం  జరిగాయి.

ఒక  న్ముషం  త్రావత్   రోడడాంతా  ఖాళ్  -  ఒకక 

కరభం త్పపి!
కోపంతో  ఎరరిబారిన  కరభం  కొంచెం  తరుకొన్ 
అటూఇటూ   చూసే  స్రికి   దానేని   చూసి 
నవవత్ునని  కుందలు ఒకటి  కనబడడాద్. దాన్కి 
కరభాన్కి   ఆ  కణంలో   కుందళ్లిన్నిటి  మదా 
చెపపిలేనంత్  కోపం  వ్చిచుంద్.

"బే రియ....." మన్  అద్ ఎన్నిసారులి 
ఓండరపెటిటనా   కుందలు   అకకడే   పొదలో 
న్లబడి   వెరిరినవవ  నవవతోంద్  త్పిపిసేత  అకకడి 
నుండి   అస్సిలు  కదలనే   లేదు.  కరభం   ఒకక 
ఉదుటన  లేచి  దాన్ని  వెనక  కాళ్లితో  త్నునిదామ 
నుకుననిద్  గానీ,  రోడుడా   మద   త్గల్న   దెబబ 
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నుండి   అద్ంకా  కోలుకోలేదు  కదా,   కాళ్ులి 
బాగా   స్హకరించలేదు.  అద్  పొదను  చేరే 
స్రికలాలి  కుందలు అకకడి నుండి  మాయం!

ఇపుపిడు  కరభాన్కి  కుందలు మద కాక,  త్న 
కాళ్లి  మద  కూడా  చాలా  కోపం  వ్చిచుంద్. కాళ్ులి 
స్హకరించక  పోవ్టం   వ్లలినే   కద,  కుందలు 
త్పిపించుకుననిద్?! "నా కాళ్లికి  ఎలాగనైా బుద్ధ 
చెబుతాను"  అనుకొన్  అద్  మలలిగా 
కుంటుకుంటూనే   ఇంటి  వేపు   నడక 
సాగంచింద్. 

మధయ  దారిలో  ఎదురెైన  గాడిదలనీని  "గడిడా 
మేదాదం,రా" అన్  పిల్చాయి  దాన్ని. అయినా 

అద్  వాటి   మాటన్   పటిటంచుకోక,  మూతి 
ముడుచుకొన్   ముందుకే   పోయింద్.  దాన్ 
స్ంగతి  తెలుస్ు  గనక,   గాడిదలనీని   దాన్ 
మానాన్ని   దాన్ని   వ్ద్లేసి   త్మపన్   తాము 
చూస్ుకునానియి.

కరభం  ఇంటి  దగగురికి  చేరుకునే  లోగానే  దాన్కి  
ఎదుర్చిచుంద్  ఒక నకక.  కరభం   కాళ్ులి   బాగా 
లేకపోవ్టం   చూసి   దాన్కి   చాలా   స్ంతోషం 
వేసింద్. "ఏమైంద్  కరభా!  న్నుని   నీ  కాళ్ళాదో 
మోస్ం   చేసినటులినానియే!"  అననిదద్, 

ఎందుకెైనా  మంచిదన్  కొంచెం   దూరంగా 
న్లబడి.  స్ంగతిన్   అంత్  స్ూటిగా 
కనుకుకనని   నకక  అంటే   కరభాన్కి   గొపపి 
నమమకం   ఏరపిడి   పోయింద్.  అద్  దాన్కి   ఆ 
రోజు  జరిగనదంతా  చెపిపి, 'ఈ   వెనక కాళ్లికు 
త్గన  శిక  ఏదో  వెయాయల్ మామా!' అననిద్.

"ఓ, దాన్దముంద్?! నా  మిత్ురిడు  చిరుత్కు 
వెనక  కాళ్లితో  ఆడుకోవ్టమంటే  బలే స్రదా, 

నేను   వాడిన్  రమమంటాను  ఆగు,  వాడు   ఈ 
కాళ్లికు  ఒకక కణంలో  బుద్ధ చెబుతాడు," అన్ 
నకక  గటిటగా  ఊళ్వేసింద్.  మరున్ముషంలో 
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ఎకకడి నుండి  ఊడి  పడిందో - ఒక  చిరుత్పుల్ 
కరభం   ముందు   పరిత్యకం  అయియంద్. "ఎంత్ 
అదృషటం!  నీ   వెనక  కాళ్లి   న్నుని   మోస్ం 
చేస్ుతనానియంటే,  ఇంక   నా  అదృషటం   ఏమన్ 
చెపపిను?!  నాకూ  నకకకీ   నాలుగు  రోజుల 
పాటు  పండగే పండగ!" అననిదద్, నాలుకతో 
పంజాను  శుభరం  చేస్ుకుంటూ.

ఆ స్రికి  కరభాన్కి  చిరుత్ పుల్  ఉదదశం  పూరితగా 
అరథిమైంద్.  కాళ్లితో   బాటు   అద్   త్ననే 
తినెయయమననిదన్  దాన్కి  తెల్సిపోయింద్. 

త్న  బలహీనత్ను  త్నే   స్వయంగా   శత్ురివకు 
చెపుపికుననిందుకు   ఆ   కణానేని   దాన్కి 
చెపపిలేనంత్  విచారం   కల్గంద్.  అయిత 

ఇపుపిడేం  చెయాయలో  మటుకు,  ఎంత్ 
ఆలోచించినా  దాన్  బురరికు త్టటనేలేదు.

"ఈ కాళ్లిగా, పన్  చేయన్వి?" అన్ చిరుత్పుల్ 
పెద్మలు   త్డుపుకుంటూ   కరభం   వెనకిక 
వ్చిచు  చేరుకొన్  దాన్  నడుం మద  పంజా  వేసే 
స్రికి,  గాడిదపిలలి   ముందుకాళ్ులి  నేలకు 
అత్ుకుకపోయినటలియినెై.
అయిత  ఆ  భయంలో   ఏమంైదో  గానీ,  దాన్కి 
తెలీకుండానే  దాన్  నడుం పైెకి లేచింద్: వెనుక 
కాళ్ులి రెండ కలుకుక మంటూనే  వాటంత్ట 
అవే   పైెకి  లేచాయి:  "ఫడేల...!"  మన్ 
చిరుత్పుల్   ముఖాన్కి   మరుపులాగా   వ్చిచు 
త్గల్నెై!
ఒకక  దెబబకే  చిరుత్పుల్  "కుయోయ" మంటూ 
పారిపోయింద్. కాళ్ులి  బాగునాని  బాగాలేనటులి 
నటించిన  కరభం   అంటే   దాన్కి   ఇపుపిడు 
అంత్ులేన్   భయంవేసింద్.  చిరుత్పుల్ 
వెనకనే  నకక  మామ, పరుగ   పరుగు!

ఇపుపిడు  కరభకు  త్న  కాళ్లింటే  మళ్లి  యిషటం 
ఏరపిడడాద్.  వ్ణికే  కాళ్లితో   అద్   వెనకిక  తిరిగ, 

మిగల్న  గాడిదలన్నిటితో   బాటు   పచచుగడిడా 
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మేసేందుకు  బయలు దరింద్. 

చిరుత్పుల్  దెబబకు  దాన్  మొండిత్నం 
పూరితగా  వ్దలేలిదు  గానీ,  గాడిదలు  త్మ 

వెనకాళ్లిను   తాము   అస్సిలు  దవషించ 
కూడదు!"  అన్  మటుకు  బాగా   అరథిం 
అయియంద్!
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భ జ న -వి భ జ న
తెలలివాడికి , నలలివాడికి   తడా  ఏంటి?

తెలలివాడు విభజన చేసాతడు, నలలివాడు భజన చేసాతడు.

రి వ్ ర ు సి  గే ర ు !

సోము: 001 నంబరుకు ఫోన్ చేసేత  ఏమౌత్ుంద్రా?

రాము: పోలీస్ జీప రివ్రసి  గేరలో  వ్స్ుతంద్రా!

ప గ టి  కు క క !

పకికంటాయన: ఏమి నాయనా రామారావ్,  ఎకకడి నుండి  తెచాచువ ఈ  కుకకను?! పొదదంతా  
మొరుగుతోంద్! ఇటాలి అయిత పడుకోవ్డం కషటం కదా?

రామారావ: ఇద్ పగటి కుకేక సార, రాత్రంతా  పడుకుంటుంద్!

తొ కు క దా ం !

మాసాటరు: అరటి పండు పరితయకత్ ఏంటి  పిడుగూ?

పిడుగు: తింటే  బలపడతాం, తొకికత జారి పడతాం సార!

జోకులు
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త్ ం డి వే  చా మా
జాంబియా  దశాన్కి  చెంద్న  'త్ండివే  చామా'  అనే  అమామయి   2007 వ్  స్ంవ్త్సిరపు    అంత్రాజతీయ   పిలలిల  
శాంతి  బహుమతి   గరిహీత్.  స్మాజంలో  త్న  ఉన్కిన్  మొదటిసారి  గటిటగా  చాటుకునని    స్ందరభుంలో  ఆమ  
వ్యస్ు కేవ్లం ఎన్మిదళ్ుళా! ఆ అమామయి గురించి, ఈ నెల పరిచయం:

ఆఫ్ రికాలోన్ జాంబియాదశపు   రాజధాన్ లుసాకా. అకకడి 
అతి ప్ద బసీతలోలి ఒక దాన్లో పెరిగంద్ త్ండివే. 1999 లో 
అకకడే  ఒక  స్ూకలోలి  చదువకుంటూ  ఉండేద్.  ఇంత్లో 
ఉననిటులిండి  ఆ  స్ూకలును   మూసేశారు! "ఎందుకు?" 

అన్ అడిగత  "స్రిపడా టచరులి లేరు" అనానిరు.  త్ండివే 
కి అద్ ఏమాత్రం  నచచులేదు. కానీ వేరే బళ్ళా వాళ్ళావ్రూ ఆ 
పిలలిల్ని  చేరుచుకోటాన్కి  ఇషటపడలేదు.  అపుపిడు  హకుకల  కోస్ం  పోరాడడం  ఎందుకో  అరథిమైంద్, 

త్ండివేకి.  దాన్తో త్నతో పాటు మరో అరవెై మంద్ పిలలిలన్ వెంటేస్ుకున్, ఇంకో స్ూకలు కోస్ం 
వెదుకుకంటూ నడక సాగంచింద్. ఈ నడక మద  సాథిన్కంగా   పెదద చరేచు జరిగంద్. దాన్తో, మరో 
స్ూకలు వాళ్ుళా ముందుకొచిచు, వీళ్ళాందరినీ చేరుచుకోవ్డాన్కి ఒపుపికునానిరు! 

అలా  మొదలైెంద్,  త్ండివే   పరిసాథినం.  పిలలిలందరూ  ఎండలో  కాక,  చకకగా  భవ్నాల  లోపల 
చదువకోవాలన్  చెపిపి,  సాథిన్క  పరిభుత్వ  అధికారి  వ్దదకు  వెళ్లి,  స్ూకలులో  కొత్త   భవ్నాల  న్రామణం 
కోస్ం ధన స్హాయం అడిగంద్ త్ండివే.  స్ూకలులో విదాయరుథిల స్ంఖయ  పెరిగే కొదద,  అధికారులతో 
మాటాలిడి    కొత్త  కాలిస్ులకోస్ం  స్థిలం  కూడా  సాంకన్  చేయించింద్!  'పిలలిలకు  అందరికీ 
చదువకునేందుకు  హకుక ఉననిద్...అయిత అందరికీ దాన్ని గురించి తెల్యదు'- త్ండివే ఇక పిలలి 
హకుకల గురించి పరిచారం చేయడం మొదలుపెటిటంద్; స్మస్యలు  కనబడడా చోట వాటి న్రూమలనకు 
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పోరాటం చేయడం కొనసాగంచింద్.

ఆఫ్ రికా దశంలో  పెదదలోలిను,  పిలలిలోలి  కూడాను- ఎయిడ్సి వాయధి   పరిబలంగా ఉంద్.  పిలలిలోలి ఎయిడ్సి 
గురించిన అవ్గాహనను  పెంచేందుకు కృషి చేసింద్ త్ండివే. చిననిత్నంలోనే ఎయిడ్సి బారిన పడడా 
పిలలిల  త్రపున  వ్కాలాత  పుచుచుకున్,  వాళ్ళాకోస్ం  మిగతా  వారు  ఏం  చేయచోచు  చెబుత్ూ   పరిచారం 
చేసిందామ. దగగురలో ఉనని  ఓ  హాసిపిటలోలి  చికిత్సి కోస్ం చేరిన  పిలలిలకి చుటుటపకకల వాళ్ళా చేత్ పళ్ుళా  
వ్గైరా  ఇపిపించింద్.  పిలలిల్ని,  పెదదల్ని   హెచ.ఐ.వీ.  పరీకలు  చేస్ుకొమమన్  పోరిత్సిహించడమే  కాక, 

కొంత్మంద్న్  స్వయంగా  వెంటబెటుటకున్  వెళ్లి  పరీకలు  చేయించింద్  కూడా.  పిలలిలకి  ఎయిడ్సి 
గురించి  అవ్గాహన  కల్గంచడం  కోస్ం  త్న  సేనిహిత్ురాల్తో  కల్సి  "ద్  చికెన్  విద  ఎయిడ్సి"  అనని 
పుస్తకం కూడా రాసింద్. ఇలాంటి అంశాలను ఆటేట చరిచుంచన్ చరిచులాంటి  స్ంస్థిలోలి కూడా ధైరయంగా 
ఎయిడ్సి బారిన పడడా పిలలిల గురించి పరిస్ంగంచింద్. పిలలిల హకుకల గురించి  "ఫర మై సేక్" అనని ఒక 
పాటను  కూడా  మర్కరితో  కల్సి  రచించింద్!  ఆ  పాట  వివిధ  ఆఫ్ రికా  దశాలోలి  పరిచారం  పొంద్ంద్ 
కూడా.

జాంబియా పరిభుత్వం వారు త్ండివే కృషిన్ గురితంచి, ఏటేటా పిలలిలకి ఇచేచు అవారుడాను ఆమకు ఇచిచు 
స్త్కరించారు.  పరిభుత్వంలోన్  మంత్ురిలు,  ఇత్ర  అధికారుల  స్మకంలో  ఆమన్  పరిస్ంగంచమన్ 
ఆహావన్ంచారు.  ఆమ  పరిస్ంగం  త్రువాత్,  'దశాన్కి  స్ంబంధించిన  ముఖయమైన  అంశాలను 
గురించిన  చరచులోలి  పిలలిలు పాల్ గునేటులి ఎలా చేయచుచు?' అన్  వారు పరిణాళ్కలు వేశారంటే, ఆమ 
ఎంత్ చకకగా మాటాలిడిందో ఊహించవ్చుచు. అటుపైెన  ఆమకు  అంత్రాజతీయ శాంతి బహుమతి 
వ్చిచునపుపిడ,  త్రువాత్  నారేవ  దశంలో  జరిగన  "గలిబల  యూత్  పీస్  బిల్డాంగ 
ఇనీషియేటివ"లోను-  ఇలా  ఎనోని  చోటలి   పరిస్ంగంచింద్  త్ండివే.   పిలలిల  శాంతి  బహుమతి 
స్ందరభుంగా-త్నకు పదహారేళ్ళా వ్యస్ు ఉననిపుపిడు- ఆమ చేసిన పరిస్ంగం నచిచు, ఒక స్ంస్థి వారు 
ఆమకి  వాళ్ళా  స్ూకలోలి  లైెబరరీ  న్రామణాన్కి  చేయూత్ను  అంద్ంచారు!  అలా,  సాథిన్క  స్మస్యల 
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గురించి, పిలలిల హకుకల గురించీ ఇంకా కృషి చేస్ూతనే ఉంద్ త్ండివే.

"పిలలిలకి  కూడా  కొన్ని  హకుకలు  ఉంటాయి  అనని  ఎరుక  అవ్స్రం.  మా  స్ూకలోలి  నా  హకుకల 
గురించి  నేను  తెలుస్ుకునానిను.  అపుపిడే  'వాటికోస్ం  నేను  పోరాడాల్'  అన్  కూడా 
న్రణయించుకునానిను.  పిలలిలకి  అవ్కాశం  ఇసేత,  వాళ్ుళా  ఎనోని  పనులు  చేసి,  పరిపంచాన్కి  మేలు 
చేసాతరన్  నా  నమమకం"  అనే  త్ండివే  చామా,  ఇలాగే  మరెనోని  విజయాలు  సాధించాలన్  ఆశిదాదం. 

అలాగే, ఆ స్ూఫూరితతో మన పరిధిలో మనం ఏం చేయగలమో కూడా ఆలోచిదాదం!
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పి సి నా రి !

వాయపారస్ుతడు: ఏం కావాల్ సార?

పి: కోడి కావాల్.  ఏ కోడి ఎంత్?

వాయపారస్ుతడు: పెదదకోడి  అయిత 150 రూపాయలు; చిననికోడి అయిత  50 

రూపాయలు.

పి: అయిత ఈ 50 రూపాయలు తీస్ుకోండి; ఈ చినని  కోడి  పెదదగా అయిన  త్రువాత్  
ఇవ్వండి.

వాయపారస్ుతడు: ఆ....!

బ హు ళ్ ర థి సా ధ క ం !

టచర: రామూ! వారాత పతిరికల వ్లలి  మూడు ఉపయోగాలు చెపుపి?

రాము: పుస్తకాలకు అటటలేస్ుకోవ్చుచు, అరలోలి  పరచుకోవ్చుచు, అవ్స్రాన్కి  
అముమకోవ్చుచు!
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స్ మ క
కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-53 పెై ఒక స్మక.                           న్రవహణ: శ్రిమతి మాలతీ కృషణ, విజవ్వాడ.

రాము  మాసాటరికీ,  ఆయన  విదాయరుథిలకీ  పరికృతికి   దగగురయేయ   అవ్కాశం 
ఇంకా   వననిందుకు  స్ంతోషం.  బహుశా  వాళ్ళా   ఊరు   అటట  మద 
బొమమలోలా   వండివంటుంద్.  కాంకీరిటు  అరణాయలలో-   న్లువెత్ుత 
భవ్నాలలో-   ఎసి  త్రగత్ులలో-   పాలిసిటక్  మొకకల  పచచుదనమే 
మహాదాభుగయంగా   బరత్ుకుత్ునానిరు  పిలలిలు.  పరికృతి, దాన్ అందాలు, 

దాన్  శకిత  ,  పరికృతిలో   బరత్కడంలోన్   ఆనందం-  ఇవేవీ   అనుభవ్ంలోకి 
కూడా   రాన్   పిలలిలకి,  వాటికి  దూరంగా   బరత్ుకుత్ునానిమనని   స్పిృహ 
గానీ, ఏదో  కోలోపిత్ునానిమనని  బాధగానీ  వండే అవ్కాశం లేదు. ఉననింత్లో, చుటాటల్ంటికి వెళ్ళా 
వ్చిచునటులి "పరికృతి" అనే  పదారథిం  కనబడే  చోటికి  వెళ్ళా  రావ్డమే  చెయయగల్గంద్. 

స్ంపాదకీయం   చదువత్ుంటే   పుటటలు  పుటటలుగా   వ్చిచుపడే   కొటేషన్   మారుకలు(".....") 

హెఫైన్లు  (-)  ఎంత్   ఇబబంద్  పెటాటయో!  ఇద్   వ్రలో   కూడా   చాలాసారులి  అనుభవ్మే  ఇద్! 

పంకుచుయేషన్   మారుకలు  చదవ్డంలో   స్పిషటత్న్   పెంచాల్.  చాలా  ఎకుకవ్  రకాలు,  అన్నిసారులి 
అవ్స్రంలేన్  చోటలి,  వాడకూడన్  చోటలి  కూడా  వాడడం  వ్లలి,  చద్వేటపుపిడు   అవి   పంటికింద 
రాళ్ళాలా  అడడాం వ్స్ుతంటాయి. కొత్తపల్లి   బృందం  ఈ  విషయంలో  కాస్త  మనస్ు పెటాటల్.

నీతిచంద్రిక   పూరవవెైభవాన్ని   స్ంత్రించుకుంట్ంద్.  కిలిషటమైన   వాకాయలతో   గందరగళ్  పరచటం 
త్గగుంచి, పదునుగా,  సొంపైెన  భాషాపరియోగంతో  'ఇద్ త్పపిక పిలలిలకు  మంచి  తెలుగులోన్  రుచిన్ 
చూపిస్ుతంద్' అన్పించేటులి వంద్.

మానస్ సేకరించిన 'రహస్యం చెబిత' కథ  మనుషుల  మనస్ులన్,  మానవ్తావనీని, డబుబ ఎంత్లా 
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చంపెయయగలదో   చెపిపింద్.  ఇద్   గత్ంలో   చద్వినద   ఐనా   మళ్ళా    గురుతచేసినందుకు   మానస్కి  
ధాయంక్సి! 
ఆశపోత్ులు, దురాశాపరుల తికక  చివ్రికి  తిననిగా కుదరటం ఒక  ఎవ్రీగురన్ టాపిక్. స్ునీల కుమార 
('దురాశ') నాగుల షరీష్('ఆశపోత్ుల కథ') దన్ని  చకకగా  ఉపయోగంచుకునానిరు- కాస్త కొరిత్తగా 
కూడా!  కాకపోత  'దురాశ'  బొమమలోలి   మొదటి  ప్జీలోన్   నడివ్యస్ు  కొడుకులు   చివ్రిప్జీలో 
పదళ్ళా  పిలలిలైె  పరుగటాటరు - అదంట్! 

గాయతీరి దవి  వారిసిన 'బాధయత్', యోగ వారిసిన 'కోచింగ టెనషాన్' పరిస్ుతత్  పరిసిథిత్ులను, అనుభవాలను 
వాడుకున్  అవ్గాహనతో  వారిసినటులినానియి.

త్నుష్  కథ  లాంటిద్-కషాటలనెద్రించి చివ్రికి  ఉననిత్  శిఖరాలనధిరోహించడం, ఉననిత్  విలువ్లన్ 
న్లపడం  లాంటి  కథాంశాలతో   ఇద్వ్రలో  కొరిత్తపల్లిలోనే   చాలా   కథల్చాచుయి.  కషాటలకి   కుంగ 
పోనవ్స్రంలేదనని   ఆశాభావాన్ని   ఇవి  పిలలిలలో  న్ంపుతాయేమో.

'మంత్రగతెత ఏద్?' కొత్తరకం  అలాలిఉదదన్ కథ!  సౌమయ  తెల్విగా దాన్ని  చమతాకరంగా ముగంచింద్.

'దొరులి దొరులి పుచచుకాయ'న్   చాలాసారులి, చాలా పుస్తకాలలో  చద్వేశాం!

రాధామండువ్  గారి  'మారిన  శివనాజఞా'  న్  ఎపుపిడ-  నా  చిననిత్నంలో-  వినానిను.  ఇపపిటికీ   అద్ 
భలేగా   అన్పిస్ుతంద్.  నంద్  శివడు  చెపిపింద్  చెపిపినటులి  చెపిపివంటే   ఎలావండేదో   కదా! 

ఆడవాళ్ళాకి   బోలెడంత్ పన్  త్ప్పిద్! 

యువ్కెరటాలు   యధా పరికారం - "ఇలాంటి వ్యకుతలు  మనమథయ  వనానిరే!”  అన్పించేలా  వంద్. 

"ఎంత్  పరిణితి కల్గ వనానిరో!” అన్పించేలా వంద్. 

అకోటబరు  వ్సోతందంటే   గాంధీ  జయంతి  గుర్తస్ుతంద్  -  వెంటనే   కిరిందటి   స్ంవ్త్సిరం  అకోటబరు 
కొత్తపల్లిలో  చద్విన  ఎంతో  మంచి  స్ంపాదకీయం కూడా! 
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బొ మ మ కు  క థ  రా య ం డి!
న్రవహణ : శ్రిమతి జి.లల్త్, తెలుగు ఫర కిడ్సి డాట్ కాం.

 కోట!! 

బలే  బాగుంద్  కదూ,  ఇద్?!  ఇటాలి  అపుపిడపుపిడ  చూడటాన్కి   వ్చేచువాళ్ుళా   త్పిపిసేత  ఇకకడ 
ఎవ్రూ  ఉంటుననిటులి  లేరు.  పరితి  కోటకూ  ఏవేవో  కథలు  ఉంటాయి  కదా,  దన్ కథ  ఏంట్  మరు 
ఊహించి  రాయండి.  మహత్తరంగాను,  అదుభుత్ంగాను  అన్పించిన  కథన్,  మరి  కొత్తపల్లిలో 
త్పపికుండా పరిచురిసాతం. మాకు రాసి పంపండి, త్వరగా!

మా చిరునామా: కొత్తపల్లి ట రస్ుట, యంఆరోవ ఆఫీస్ు దగగుర, చెనేనికొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి-515101
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ప ద ర ం గ ం-20
ఈ పదరంగం చాలా స్ులభం! దన్ని  ఓ పోస్ుట కారుడాలో  పూరించి పంపండి.  మ ప్రుతో బాటు  మ బడి ప్రు, 

త్రగతి త్పపిక రాయండి. స్రైెన స్మాధానాలు పంపిన పిలలిల  ప్రలిను  పదరంగం-21 తో పాటు పరిచురించగలం.

న్రవహణ: కొత్తపల్లి.

1 2 3 4

5 6

7

8 9 10

11 12 13

14
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పదరంగం 19కి 
స్రెైన జవాబు

 రాసిన వాళ్ుళా:
1.  జి.స్త్యలక, 2వ్త్రగతి, ఇంటిబడి, చెనేనికొత్తపల్లి.
2. జి. త్రుణి, 5వ్త్రగతి, గడడాంనాగేపల్లి, నారపిల.

ఆ ధా రా ల ు  న్ ల ు వ :

1. 'మజా' గా తిందాం 'కాయ' న్(4)

2. తిరగటాన్కి 1,2,6,3,5,4.! (6)

3. గుణింతాలోలి మొదట వ్చేచుద్ (4)

4. పాండవలలో రెండవాడు. చాలా బలవ్ంత్ుడు(3)

10. “విదశ్ వ్స్ుతవల్ని____” అనానిరు అలనాటి 
భారతీయులు.(3)

12.రాజున్ పిలవ్ండి! (2)

అ డ డాం :

1. గాంధీతాత్ మన____ (4)

5. తెలుగులో 'స్ూరిక' యీ మేకు!(2)

6. భిననింలో పెైన ఉండేద్ (3)

7. నలలిగా ఉండే పక్షి యీ క(4)

8. తీయగ లో తీ పోయింద్. (2)

9. తిరగబడి కొటుట!(2)

11. న్రాశలోనూ న్రాస్కత త్లోనూ ఉననిద్ (2)

13. ఆ భరణం(2)

14. శివడి జుటుటముడి. గంగ ఇకకడి నుండే కిరింద్కి 
దూకిందట!(5)
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స్ ర వ  మ తా ల కు  న్ ల య ం
గానం: బి.మౌన్క, జ.ఇందు, శలైజ, 4,5 వ్ త్రగత్ులు, యంపియుపిమస్, బదదలాపురం. 

స్రవమతాలకు న్లయం  వేదాలకు ఆలయం
ఇద  ఇద మన భారత్ం  భావి పౌరులకు  అంకిత్ం
"స్రవమతాలకు"

ఉత్తర  హిమగరి  శిఖరం  ద్గువ్న  సాగర స్దనం
గంగా  యమున బరహమపుత్ర  జీవ్నదులు పరివ్హించే దశం
"స్రవమతాలకు"

అశోకుడిచిచున  ధరమ  చకరమూ గాంధీ  నడిపిన  స్తాయగరిహమూ 
ఆంగేలియులను త్రిమి కొటిటన రామరాజులు పుటిటన దశం
"స్రవమతాలకు"

వాలీమకి ఇచిచున రామాయణము వేద వాయస్ుడి  మహాభారత్ం
పరిపంచాన్కి  స్ునాని నేరిపిన ఆరయభటుటను  కనని  దశం
"స్రవమతాలకు"
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చందురిన్ మద వేసను  పాగా  రాకెటులి  పంప్  శ్రిహరి కోట
నాలుగు ద్కుకలా విస్తరించిన  ఐటి న్పుణులు ఉనని దశం
"స్రవమతాలకు"
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దా న్ మ మ ప ం డు పా ట
గానం:డి.మహంతి, 3వ్త్రగతి, యంపియుపిమస్, బదదలాపురం. 

దాన్మమ పండు 
న్నుని  చూడగానే
నోరూరు చుండు
అబబబబ పులుపు
తిననే తిననూ!

నీకు కావాలా?

నీకు కావాలా?

ఎవ్వరికీ  వ్దాద
పడేస్ుతనానిను - పడేస్ుతనానిను
పడేసాను!!!

"శిశురేవతిత .. పశురేవతిత .. వేతిత  గాన రస్ం  ఫణి:”  

    పాటలోన్ రుచి శిశువకు తెలుస్ు, పశువకు తెలుస్ు,  పాములాంటి విషపురుగులకూ  తెలుస్ు. 

                కొత్తపల్లి లోన్ ఈ పాటల్ని మరు ఇంటరెనిట్లి నేరుగా వినే వీలుననిద్. స్ందరిశించండి: http://kottapalli.in
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చి ల్ పి ప రిశ ని ల ు  -తి క క జ వా బ ు ల ు
సేకరణ: శ్రి వి.వి.యస్.మూరిత, చొద్మళ్ళా, పశిచుమగదావ్రి జిలాలి.

1. "సాక్షులునానిరా?" అన్   జడిజగారు  అడిగత తెల్వెైన వాడు  ఏమంటాడు?

జవాబు: 'నా మనసే సాక్షి'  అంటాడు.

2. లాటరీ  టికెటులి  అముమకునే వాడితో   పిసినారి  ఏమంటాడు?

జవాబు: లాటరీ  వ్చాచుక  డబుబల్సాతను, ఇపుపిడు టికెట్  ఇమమంటాడు.

3. వ్ంటరాన్ అమామయి ఏమన్ పటుట పటిటంద్? 

జవాబు:  'ఫవైసాటర  హటల  చెఫ్ నే పెళ్ళా  చేస్ుకుంటాను'  అన్!

4. మంచి  వ్డీడా  వాయపారి   కొడుకు ప్రు ఏంటి,  మనవ్డి ప్రు  ఏంటి?

జవాబు: కొడుకేమో  "అస్లు"- మరి, మనవ్డేమో  "వ్డీడా"!
5. కనాయకుమారిలో  అమామయిల స్ంఖయ ఎంత్?

జవాబు:  రెండే! (ఒకరు 'కనయ' ; మర్కరు 'కుమారి'!)

6. అజాఞానం అంటే?

జవాబు: 'అనీని తెలుస్ు' అనుకోవ్టం.

7. తెల్వెైన పూల వాయపారి సోలిగన్  ఏంటి?

జవాబు: "పువవలు కొంటే స్ువాస్న ఉచిత్ం”!
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64

ఈ  నె ల లో  ఏ ప న్ -ఎ వ్ రి ద్?

ఆరిథిక వ్యవ్హారాలు, న్రవహణ : స్ుబబరాజు
స్ంపాదకత్వం: నారాయణ
వెబెసైిటు, సాంకేతికత్: ఆనంద, లక
ముదరణ: 'ముద్రిక' కృపాకరరావ
ముఖచిత్రం  'బాపు': వీరాంజి
చితారిలు: అడవి, చందరకాంత్, స్ురేష్,  శ్రిధర, 

లక్ష్మీవెంకట్, గపాల, పరిసాద, రాము. 

కథలు, పాటలు: చాలామంద్ పిలలిలు

మ ు ద్ రిత్  ప రిత్ ు ల  వె ల :         

పరితి ఒకికంటికి: 20 రూ.

12 పుస్తకాలకైె చందా: 250 రూ

“కొత్తపల్లి ట రస్ుట  ప్రిట యంవో” /డిడిన్ ఈ చిరునామాకు 
పంపండి:  కొత్తపల్లి ట రస్ుట, యంఆరవో ఆఫీస్ు దగగుర, 

చెనేనికొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి- 515101, ఆంధరపరిదశ.

బాయంకు అక్కంటు వివ్రాలు:
“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 (savings), 
Canara Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మయిలు: team@kottapalli.in

పిలలిలోలి స్ృజనాత్మకత్ స్హజం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమమలు దాన్కి ఊతాన్నిసాతయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటంగా చదవ్టం, తల్కగా రాయటం వ్సేత అటుపెైన అన్ని శాసాతరలూ స్ులభంగా వ్ంటపటుటతాయి-న్జం! 

అందుకన్ మ పిలలిలోలి ఉనని కాలపిన్క శకితకి పదును పెటటండి.  వాళ్లిను కథలు రాసేందుకు, పాటలు పాడేందుకు, 

బొమమలు వేసేందుకు పోరిత్సిహించండి.  వాళ్ళా రచనల్ని మాకు పంపండి.  కావాలన్పిసేత మరే ఇలాంటి 
పతిరికనొకదాన్ని మొదలు పెటటండి- ఎలాగనైా స్రే- పిలలిలు పెదదవాళ్లియేయలోగా వాళ్ుళా చాలా చాలా తెలుగు కథల్ని 
చద్వేలా, రాసేలా చేయండి.   మ పిలలిలకు ఈ పతిరికలోన్ కథలు నచుచుతాయనే మా నమమకం- వీటిన్ 
వీలైెనంత్ మంద్తో పంచుకోండి.  మరు రాసిన పిలలిల కథలు ఏమైనా ఉంటే పన్గటుటకునెైనా స్రే, మాకు 
పంపండి.  వీలు చేస్ుకొన్ పరిచురిసాతం.

ప రిత య క  క ృ త్ జ ఞాత్ ల ు : రిషివాయలీ స్ూకలు వారికి, పెదదపస్ుపుల స్ూకల వారికి,  అరవిందా హైె స్ూకలు వారికి, నందన గారిమణ 
పాఠశాల వారికి, పరిభుత్వ  పారిథమికోననిత్ పాఠశాల బదదలాపురం వారికి, శంకర శివ్రావ గారికి, telugu4kidsవారికి, చిల్పి పరిశనిల  
మూరితగారికి, 'విదాయరిథి' మాలతీకృషణ గారలికి, రాధా రాజశ్ఖర గారలికి, కంపూయటరలిలో లైెనకుసి వ్యవ్స్థిను  చకకగా అంద్స్ుతనని ఉబుంటు 
వారికి,  జింప, అడాసిట త్ద్త్ర ఓపెన్ సోరుసి సాఫ్టవేరు న్రామత్లకు, ఇంకా ప్రులి రాయన్ అనేకమంద్కి.



మ ం చి  పు స్ తక ం  :  

ఈ స్ పు  క థ ల్ ు
కథనం: సొదుం రామ్మాహన

ఆంగ్లింలో   పెంగివేన వార్ల్గా తెల్ుగ్ులో  మంచి   పుస్తకాల్నె   పండంచిన  పీకాక్  వార్ "ఈస్పు కథల్ు" ఈ నాటివి  కావ. 

"పంచత్ంత్ర  కథల్కూ   ఈ స్పు కథల్కూ   చాల్   సామయం  ఉంద్. ర్ండూ  పాఠకుల్కు  నీత్  బోధించేవ. ర్ండంటిలోనూ 
న్తై్క విల్ువలే  ఎకుకువ..."  

"పిల్లిల్కి  కథల్  కింద  నీత్  బోధించరాదు  అనేవాళ్లులి  కొందరునానెరు. వాళ్లలిద్  ఒకరమెైన చాదస్తం  అన్పిస్ుతంద్... కథ 
కింద  నీత్  రాసినందువల్లి  , పాఠకుల్ు ఆ కథను  ర్ండోసార్  చద్వి  చకకుగా  అవగాహన  చేస్ుకొన్  అభినంద్ంచే  అవకాశం  
ల్భిస్ుతంద్...."  

"ఈ  కథల్  చివరన  వారసిన  నీత్  వాకాయల్ు  పాఠకుల్  ఆలోచనను  ప్రత్సహించేవ   త్పప, న్రుత్సహపరచేవి  కావ. ఈ 
నీత్వాకయం  చద్వి  త్మ  అనుభవాల్ను  పాఠకుల్ు  దాన్కి  అనవేయించుక్వచుచ.."  

"బాల్  సాహిత్యం   ఆసావేద్ంచటాన్కే   కాదు,  ఆలోచించటాన్కీ   ఉపయోగ్పడాల్"   అన్   రాస్ుతనానెరు   సొదుం 
రామ్మాహన గారు, ముందు  మాటలో.  

చకకున్   కథల్ు    ,    చకకున్   స్రళ్లమెైన  శలై్    ,    చాల్  చకకున్   ముదరణ  -    వెరసి    '  ఈస్పు  కథల్ు  '    కనీస్ం   మూడు   చకకున్   
విషయాల్  స్మాహారం  !   

ఈస్పు కథల్ు1,2

పీకాక్ కాలిసిక్స, 
ఫోన:040 23063729

పేజీల్ు:132, వెల్:50 రూ.
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